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 ةمز <

 ريكلازنحل رول رفح ل دم ا ل

 تل يعافي يغار زك

 اقام اج 1 اقل بلا طار ةفازز ورع يطا فسار مطالوو ىلع ةقورط
 فلصالو ؛ءاّسَْتعالو جيجض ريغ ىف ٌنفلاو نطولا مدخت ىتلا ةئيربلا جما دوهملا كلن رمت

 ؛ ءارعشو ءابدأو ءاملع نم « نيبتاكلا ماركو نيرشانلاو نيفلؤملا انئداس دوهج ىهو :ءايربك الو

 ؛ محو تانشلا فلويو « مَفْنَو ديب ا ةعّرتم ةيسدُك ةلاسرب هنا مفرش نيذلا كتوأ
 . باطحلا لصفو ةكملا ملاعم ةيئاسنإلا نيب ميذبو ؛ دادتلاو ىدهلل وعديو

 , مهولق تابحو ؛ مهدئ ةراصعب نودوحت نيذلا كئاوأ نأل «هالوو صالخإ ةلك ىف

 انرئاصب ةراثاو انئاهذأ ذْحُشل مفراطو مدلات نم هب نودوُمت ام هل مهتاقوأ نيكو موقع ةريخذو

 ءاححو لعو . ىغنو ةوق نم اناوح ىف ديزي امم ملولطو مهلحو 'مهْنُج ىف ام ”لكب اندادمإو
 انم نوقيلخل « لالّم الو لالك ريغ ىف ؛ مرام ضاس ميلي هيلو ؛ مهحاور مُياَدعَم اناا قو

 دل ءازجو « قحلل اقاقحإ « ءانثو ركشو «ءالوو صالخإ نم كلت اب ممينص ليج َلباقت نأ
 . ليبس نم لذعلا هئافو ىلإ انل سيل مسج

 هدئاصقب نعاشلا ضيفيو : ةيدأملا هثوحت ملاعلا مبديو «ةيحالصإلا هناحيص ُبتاكلا لسرب
 نم تحن امنإ ؛ ىحوُا هِدلاَعو . ىركفلا هقيلحت ىف وهو كئلوأ لكنأ هلل 0

 .ء شيملا نم ةينرلبو . حاورتسأو 34 ىف اهأرقن ىتلا فورملا كلنا همد نم 26 , هبلق

 هرم عامج فرو ؛ ةمحضم فا ىه ىهو . تقولا نم راصق تاظحلو

 لحارلا 00 « ىرتم راودا و قيفش » نيبانلا قيدص نم ليم «دعبو»

 داشلا نيقطانلل اومَدَقَتِ نأ دو ًالدع ءانمألا نيرشانلا معزو اقع ةغابطلا نف لطب ميركل

 « اودافأف اَلْباو ءاوداجأو اونسحأ نيذلا فيلأتلا ملاع ىف انتداق موسر نم ةَمّيقلا ةعومجلا هذهب

 اذه ةلالسل . نيفلؤلا ةداسلا نم ٌمينصلا 0 نأ ىرحألا ناك نإو ٠ ليمخلاب امهنم ًافارتعا

 يمال لماعلا تدبلا



 ًاطسق نأ « قارغإ الو ةفلابم نم هاياتث ىف سيلو « هيف سبر ال ىذلا سوسحلا مقاول نإ الأ

 او لاكلا وحن .ةلصاوتملا دوهجملا كلت ل ا

 ىدابألاو «.ةروربملا ىَركذلا وذ 6 ركلا انلحار ةعابطلا لطب الذب ىتلا «ناقتإلاو ناسحإلا وحنو

 موحرملا ءاحيفلا ةنودحألا ىذ قيدص « ةماع نيئراقلا روبجو ٠ ةصاخ نييفلؤملا ىلع هاضيبلا

 . ميجا نيبتاكلا ىَوَو ريا اهدلاو « ىرتم يحن »

 نسح ىفو « ةبظاومو داثثا ىف لمعي ميظعلا ىاصملا ٌلطبلا كلذو نرق فصن ىلاوح ذنم
 هتزوَح ىف امب ضاعتما الو ددرت ام ريغ ىف وحلا عم ( سفنلا نع نالعإ ريغ ىفو « ةر اثمو ةاناوم

 طع ةعسو هك نبلو « هبقأنم ثمد ىلإ ناكو : ناذفالا ةربابحلا لعيتتو لام نم

 « فلؤمو بناكل كل ريبلاو تيقنلا منو ؛ . مجشملاو نيملا م « هقارعأ بيَطو هديا ةعافو

 هل ةسيطم ال نافع اذ نأو مح هلاك نأ عيمجا نقيأ قا هتطشوو رعاش لككلو

 1: هعامأو هتهازنو ٠ هتلامتو هتمازحو « هتلاصا ذو هتعادو» كيهأن

 نيرشانلا ٌمامإو ءماربإ الو ضقن الب قرشملا ىف ةعابطلا ةعانص لطب ٌيركلا انُديقف قفُو دفل
 اهتالفأ ةيدت تاك ١ ءاو ةدعلا كافلؤلا تاته زادت لإ هات الوب كساد راألا

 لل ؛ ربظَم لامجو «ةعنص ناقتإ ىف ا ا هينا دخل 71 ءايالط

 اميل رهو ,ةين قدص ىف 5 مْرَحو 5 ربان لانا هر  نوو

 000 00000007 « نييرصملا هبرش هعمل الاخ ًادجم هب ىنبو «نييقيذيفلا هدودحل افرش هب لا

 وقر افلا نابت كنا وب وقت ركع فن اضرار دحا "ةهر هايف" يمي © ايا وقتل هقول ديان

 قيقد ءاذتحاو « قداص مس نم هيلبشل اع انه هَ نأ "ىلع اموت امازا ىر أ ىتأ ىلع

 ًاعيج انباتك ناك اذإ هنإو . ميظعلا ٌذفْلا ةعابطلا ةعانص لطنو ءميركلا بلا امهدلاو تاوطخل

 ١41١ ماع ىّضفلا ديعلا ىف اهاقلأ ةميق ةلك ىف ءالضفلا انيفلؤم ماركدحأ هتبثأ ام ةحصب نوفرتعي
 «.ترانلا ةعمف يقام الا ااعالو اهب ىَضْي ال عبطلا ىف ةداع ىلو » : لوقي ثيح
 ُرَدَصَن « عبطلل همدقأو الصف دقعأ تنك: هقالخأ ُببطو هثحامسو اهيحاص ٌربص هل ناكنم وأ

 1 ىه اك لصألا قيل هتمجارمب ىنتكأ نكأ ملف «ةسحارألا لا دونر ًالايدم ةملقلا

 ىف لّدبأو ُديِغأو ءهنم صقنأ وأ لصألا ىلع ٌديزأ تنك ام ًاريثك لب ٠ نيَقلؤلاو باتكلا

 «. . بقع ىلع ًاسأر ةعبطلا ىف اهلك تاحفصلا سلق نايحألا رثك أ ىف ٌصحوُب ارت هظافلأو هين امم

 ءداذاو هادو ارو نم ءانطملا عيمج هب فرتعا ال قداص جدوتك كولا كلذ سل دقلو

 ءرصنو ٍديبأتو « بَدَحو طيشنت لكب نيريدملا هيدلو نع اضيأ كلذ تابثإب ىسفنل حمسأ انهو



 . لالجإو ةياعر لكب نيقيلخ نيعرك نمش نم « اهرد هللف « راودا» و «قيفش»

 ) ةزرابلا تايصعملا « ىف راتكعيط ىف ذخآ انارة موف .؛ ىل عقو ام ةبسانمل 1 ذآ داخل

 ع 0 ةلاذنإو بق 3 عيا هب فرتعا امل ةَفَماَضُم ًاقاعضأ ىعنص ناك يف

 ' ”شبو "شه شه "لك آلإ نَمِكَحلا نيَباشلا نيذه نم قل م كلذ عمو ٠ تنيو ةفاشاو

 « حبْصَو لضفو « حيحس قل ىلا « عناي ناقتاو « علار بدأ ىف :ةيعاّوُطو نآيلو « ةيبانو ةباجإو

 . حيجر لقعو

 امهّيضُمو ءامهلم ىلع امهمابك[و امم ضفب هونأ ؛ نيضهانلا انئابش نم نيتشانلل هيبنت" ءانه ىتإ

 او انفلا فلل و كالا دب لا نفل « قيفشف » « ْرْيَح ىف لك ءامهمجاو ءادأ ىف

 ىف امَهتباَق ققحي ام لك لذبلاب َلَعْبن ال ىتلا ةميكملا َةَدكملا ةراذالل «راودا»و ءثالألا
 . نواعتلا لاكو ءاخإلا ةورعو ةفلألا عم « ةدلاملا امه وثمأو « ةحلاصلا امهيودق 5 ءادتقا

 عفنل هب مدقتإ ام ىدحملا لصاوتملا هلم نم 0 "لك ناك الإ اهراد كرو قحلا أو

 ميركل قلمك هيلا مظعلا غارفلا كلذ هزيح ىف ”لك لئش دقل هللاوو . هموقو هْفو هسفن

 ءًارمتسم اًطاشنو «ةمئاد ةكرح ناكىذلا « ىرتم بين » موحرما دقفل مهفسأ 8 م ميجا ذإ ين |

 اهّدكو امهتنامأو امترباتع الَّصَو دق نيذللا نيكياعلا نيذه ةمهب 2-2 نم م سم 1

 . لاكوأ ماع نم اهدعب سيل يتلا ةوزدلا 0 دس امهدجو

 بابك آلاو ؛ ةيالقتسالا ةيبرتلاو  ةلماكلا قالخألا ؛ 8 ركلا لحارلا ىركذو اه د و

 بناج ىلإ ٌركذنل مث . بجاولا اد قو افتار هنو دخلا يو. ةنامألا 3 ايلي لدقلا لف

 ,رادلا هذهل ىاسلا أدبملا نع اهتَدْيَح مدع ىف ةريبكلاو ةريغصلا ىلع سفنلا ةبساحم هعيجج كلذ

 وهوا عمو اظفلو + يسمو اها دج خمارلا راق خماشلا هانبلا كلذ لب

 تاق[ ةياعأو صالخإ ىف مامألا ىلإ د



 رصع ىف نقباملا فراعألا ءارزو نم

 فراعملا ةرازو ىلوت ًالياج لاعو ًاريطخ ًاريزو هللا هحر ناك
 دالبلا ىف ةيماعلا ةايحلا حور ترس ةريصقلا دملا هذه ف 199* -9

 اساربن اأو بدأآلاو معلل ا هتاعو رثمو هلاععأ م تناكذإ
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 0 ةثدحلا ١ يبامللا هضم ل ايس ىئايد اه

 هناءز ىف نايبلا ةلود ترهدزاف ءابدألاو ولا ع ناكدقو

 ري زولا برعأف ؛ نورخافتي و اهيف ءارعشلاو باتكلا ىرابتي ظاكع قوسب هبشأ فراعملا ةعبط» تناكو . ايظع ًاراهدزا

 هذه تت دقو . هل هتراي زب ءافتحالل ةعبطملا تدعتساو . نما ةدضاء.و ملعلل 2 شل اهترايز ىف هتنغر , نع موب تاذ

 ءاللجألا باتكلآو ءاملعلا نم ةعرك ةفئاط هب طيحت ريزولا لبقأ ذآ 0 ءاهبلا نم نوكي ام نسحأ ىلع ةرايزلا

 رعشلا نم ناتيبو هعسر اهماع قاروأ ترثنف لاحلا ىف ةلآلا هذه تراد ةعباطلا تالآلا ىدحا مامأ فقوالو

 رظان مرك أب الغ هينث تدفف اهتيلُو فراعم ردق تفرش امو عويشلا ىلعاطن

 مك ابرط "تلق 1 فراعملا ةعبط» تالحو

 ماركلا ءايفوألا اهئاقدصأب ةروخل ,مايألا كيتاطل ىركذلا بطأ ظذحت فراعملا ةعبطم لازت الو

 دونك ةنس قولو ١6410 ةنس داو

 ىف هنامز لهأ ةردانو قرشلا ىف ةيبدألا ةضهلا مالعأ نم املَع ناك

 قرشملا ءاحنأ ىف هتيص عاذ ىتح اهبيلاسأ قرطو ةيب رعلا ةفالا رارسأ ةجلاعم

 *لل 9 رايظال اًمساو الام فراعملا ةعبطم هل تحسفأ دقو . برغملاو

 ناكو . ١90 ىلا ١م ةئس نم « ءايضلا م هتلمم أشنأ ذا هناب و هعيدب

 دقنلا اوحلاع نيذلا نيايلقلا دارفألا نم وهو ةغللا هقف ىف نيرحبتملا نم

 مهطيلاغأ ىلا نيبدأتملا هيبنت ىلع هتايح لاوط بأد دقلو . ءايضلاو او نايا هيتلم ىف تانبب تانآ بابلا اذه ىف هلو ىوغللا

 حيحصلا ىبرعلا ىلا هيف كلذ دعب مدرو ديعبلا نامزلا نم ةعئاشلا ءاطخالا نع مه فذشكلاو بكارتلاو تادرفملا ىف

 معفم هخيراتو . ةصلاخلا ةيرعلا نيناوق ىلع مالكلا فيلأتو ظافلألا ةعص ىرهت ىلا ءابدألا ثعب ىف اًهياب هرثأ ناكف

 تادلطملا اغا هريغألا ةضرنا لذاك و اع و فعأ نم وهو بدألاو ةعابطلا ىنف ىف ةزرابلا لامعألا لئالجي

 ريك ل ضف هلو . ليلا طخلاو ريوصتلاو رفحلا ةعانص ىف ًارعام ناكو . ثيدحلا معلا اهب ءاج ىتلا ةينقلا ىناعملل ةيب رعلا

 «قمألا» ١ طنب نآلا فورعملا ىبرعلا فرحلا طبنتساو فورحلا كانا لع حالصاب ىنع ذا ةيبرعلا مب مداطملا ىلع

 نآلا ىلا لاب الو هلاهتسا عاشو بلاوق هل تعنطصاو رسعم ىف ةيب رعلا كباسملا هنع هتذخأ مث هدب 20 دقق

 ةقطان ةروص ٌةارملا نع ةفن رص هنأ ىتح ريوصتلا ةعانص ىف ًاًمئأتم ناكو . اًميسنتو اًعطخ ةيب رعلا فورحلا لمجا
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 ميهاربا كب ظفاح
 تدسةواو

 ُماعلاو ةلجد اهني سمو هب ةَيحْمم مارهألا ليات
 . نيدقاخلا نيب , نيخانجي رئاطلا .رهشألا ٌرعاشلاو ربك لا بيدألا

 : عدبأ دقو نارط» كب ليلخ ذاتسألا هفصو اكرهو

 ىف بعتي. ٠ هسفنب واخي نأ هيف هل قفتي ناكم لكىف رعشلا لوقي »
 رؤي هرجح نم ليمج لاثم جارختسا ىف رعاملا تاححالا بعت هْضِي رق ضرق

 . برعلا بيلاسأ حصفأ نم ظوفحلا رضاح . تايآ اممف هلو ةقرلا ىلع ةلازجلا

 نذألا هتقدص املاطو هنذأ قي رط نع هقوذ كلذب ًاريشتسم همم ىلع ام هداعا ضورعلا نم بلاق ىف تيبلا بص اذا

 ىف اًثيح راكتبالا هتاف اذاف ىنعم داجملا ىلع فل داحلا تيبلا رثؤي و ىنعملاب خرم نع لقيال اظفالاب مارغ هل . امتحيصنب

 رثكأ ىلع دجت دجلا رثاع لامآلا ريك . ءاشام داجأو اهمف لاف تايعامجالاب علوأ . ريوصتلا ىف راكتبالا هتني مل روصتلا

 « ًارحسل نايبلا نم ناو نايبلا رعشف هرعش ا!مأ . ىوكشلا نم ةحسم وأ سفنلا ملأ نم ًارثأ هموظنم

 نم ةلاح ىف نوك أ نأ ديجأ ىنامجت تلا لماوعلا نه » : «رعشلا ضرقي فيك لئس دقو هسفن نع هلآق امثو

 ضايرلا ف ريسلاو حرملاو سنالاو ءافصلا امأ 8 قرأ ىف نوك أوأ الحمتم أرطضم 00 وأ نزلا روا#ي ندشلا

 نموأ انأو . نيزح انأو الإ اهسسفن ىناملا ديجأ ال انأق ؛ مقنلا ىلع ىنرتاؤن ال تالاح ىسفن ىف ثدحتف رجشلاو ءاملا دنعو

 « "لع قاغيف برضي اًنايحأو ىنعملا ىنذأ ىف سمبهم همعسأ داك أ ىنأل اًناطيش رعاش لكل ناب

 ١ف م ةلس ولو ١458 ةنس داو

 رسم َق ةيعامجالا ةضيملا مرات 0 نس زرابلا نيحلصملا نم ناك

 عامجالا ةفساف رارسأ ىلع اًماطم نيناوقلا ىف ًارحبتم ةماع قرشلاو ةصاخ

 ءارو نم ردبلا رهظي كى ملا ىعاتجالا ناديملا ىف رهظ . معألا روطتو
0 

 ناوعلا برحلا نلعأو ةيقرشلا ةارملا لاح حالصا بوجوب رهال قفالا

 «ةرسألا نأش حالصاب الإ اهنأش حلصي ال ةمألا نأ هداقتعال باجحلا ىلع

 تعفتراو نيظفاحلا ةمايق هيلع تماق « ةأرملا ريرت » هباتكردصأ الو . ةأرملا لاح حالصاب الإ ةرسألا لاح ملصت الو

 « ةديدجلا ةأرملا » ريهشلا ىناثلا هباتكر دصأو لابجلا توبث هناكم ىف تبثق نيريثكلا هاوفأ نم طخسلا تاوصأ

 سانلا ضعب ماقو ىرخأ ةرم رطاوخلا تراثق امنأشعفرو ةأرملا رب رحت بوجو ىف هيأر هيف طسب ؛ فراعملا ةعبطم هتعبطىذلا
 ناكف ٠ دادح ةنسلأب ضدبلا هقلسو مهمالقأو مهتنسلأب مهضعب هرصنف ًاريثك" اًباجيا ءالقعلا نم قال دقو . اودعقو

 مهدعب ىلأي نمل ريخلا لبس اودهجع ءازوتسالاو ريقحتلا عاونأ اول.حت نيذلا نيحلصملا رئاس نأش هنأش

 نولوجي نآلا و نيءا ميسا فلا قرشملا دالي رعاس فو رم ى رهظف ماوعالا ثرو اهنرود مايالا تراد دقو

 هلاوئم ليع نوجسني و ؛ هلام لثم ىف



 اشاب لواغز ىحتف دمجا
 ؟و14 ةنس ىفوتو +١85 ةنس دلو

 . داجبألا ماركلا لولغز لآ تيب ؛ داعلا ميفرلا تيبلا كلذ تن نم
 ا 5 5 . 9 0 - 0

 فلا اه رسم ىف عامجالاو بدالاو نوثاقلا رامغم ىف اعيدب ارود بعل

 صولا ىف هنامز لهأ ةردان ناكتف . لاثملا ةمطقنملا بتكلا نم ّمّجرتو
 اذاف . لاللا 5 ةرب زعلا اهفادصأ نم اهحارختساو بدألاو معلا ىلا ىلع

 نس نيرشع ذنم ع ف 0-5 ةيدألاو ةنولاقلا ذه 0200

 تاقوألا هذه ىده و هتافلام 0 طعبأتم 0 ةعبطم 0 عرسي ةريصقلا هغارف تاقوأ رمش 0

 هذه بالود رادو ةعابطلا ةلآ ىلع تعضُو دقو ةنيع اهارب ىح هذ مزالم ىلع فارشإلاو حيمتلاو حيحصتلا ني

 ٠ (يبب ارثن لاوقألا ررد اهبلع رثنيو .اّبط اهقاروأ ىوطي هلآلا
 نومدأل نيينوسكسلا زياجتالا مدقت رسسوا ,٠ ىرتسك هد تنوكلا مالسألاو . ماتنبل عئارسلا ل اوصأ باتك : 5 هيلث رانا رهشأ نمو

 نوناقلا حرمتو . هاماحلا باتكو .٠ قاروألا ىف ريوزتلا ةلاسرو ٠ ماكلا عماوجو ٠ ممألا روطت رسو . عاتجالا حورو ٠ نال وعد

 ةيحتفلا راثآلاو . ىتدملا

 قوش كب دما
 درَولا ٌدّسألاو ْدْرَرلا الا وه امو ةقيدحو ةباغ الإ رعشلا امو و م 2 2 ل 0-3 5

 هنايب ىوهتسي فيكو ٠ ماطإلاو ”ىْجَولا ٌرعاشلا لت فك تمار

 ةلايخ ليحتسي فيك هئامم ىلإ ْحْرمَي وهو قوش تيأرأ . ماهفالاو لوقعلا
 اباسريف رمشلا تازجعم لزنتسي فيكو . لايخ ىلإ ةتقيتحو ةقيقح ىلإ
 لالحلا رحسلا نم تاي سانلا ىلإ

 : رصم ة بدألا تاداس نم ديس لوق هَنص ف ءاج ام قرأ قوش رعش امأ

 ىنمفري و ىنفشي لازي اف لجرلا اذه رعش ىف ُذْخآَل ىفاو قوش رعش َفِصْيل قوش ناب ريمتساف راعي نايلا تبل
 ىسضن ىلإ تدعو هيلع ثيتأ اذاف كالمألا لحم ىف ى قاحيو كاملا دنع ىب ريطب اضخم اًحور تاحتسا ىنارأ ىقح
 ءامسلا كلت ىف قرقرتي ًارون لازي ام قوش رعش اذإ و ضرألا هذه ىلع اضبار ًادسج تلز ام انأ اذاف

 ةميظع ٌدوفو هيلإ تدراوت هناهبو هلالجي ريظنلا مطقنُم لثح ىف ١56 ةنس ىف رعشلا ةرامإ ةبب رعلا ءارعش ةمباب دقو

 ناشثلا ةلالجو ةمظعلا جوأ ىف ؛ نايبلا ةلود هيف تلجتو ؛ داضلاب ةقطانلا دالبلا ميج ىف بدألا نيطاسأ نم

 ل



 فصاو كب نيما دمح

 ١5154 ةلس قوفو ١4855 ةنس دلو

 عوضي ه ذ لازن الو قالخألا ماكو ءىدابملا ومس ًقورعم ناك

 هتاقلؤمو هحابع ميلعتلاو ةبب رثلا دهاعم ىف اًعئاش معلا ةيدلأ ىف

 ناكف ةبرصملا ةموكحلا ىف ةيرادالا بصانملا نم ريثك ىف باقت دقو

 ١ هتعبطم فراعملا ةعبطم دعي ناكو . ريب دتلا نسحو ةمهلا ولع ىف ابرك الاثم

 تارظنو ءار 3 0 نملا اذه ُ 0 5 ةضاخلا نوئشلا نم ديثك ف ثدحتيو 000 نم 0 اهروزي

 ا ا 0 اهسيسأت ىلع هد ىذنلا اهديعب اريك الاثتحا اوافتحاو

 مجرات صخلم ف ةعل لب ةيطخ لافتحالا اذه ىف هلو. ةعئارلا هنأ 5 7 ةملكب ةلفحلا حتت دقو همسي عامجالا نا ةوعدلاو

 ةعومجملا هذه نم ناكملا اذه ريغ ىف رك ذتس ةيبرعلا ةعابطلا

 ةيئادتالا سرادملا بدألا جهانم باتكو هباب ىف ديرف وهو ءازحأ ةعبرأ ىف ةفلفلا لوصأ باتك ةيسردملا هتافلؤم ربشأ نمو
 ةروك ذملا ةطي رخال مجعم وهو تسروفلاو ةيءالسالا كلاملا ةيخعراتلا ةطيرخلاو نيأزج ىف ةيوناثلاو

 نارط.م كب ليلخ

 اكعو هيلإ صم ْتَفْطَأو حل اثلا تّسلطت ادب نا ارعاش

 اكن ار ىف مأ ىعسإ مارهالا ابر ىف ةناطيش ىردأ تس

 ةيلاعلا ةناككا ىلا هب تغلب ةباذج ةزراب ةيصخش ميظعلا رعاشلا اذهل

 نسحأو : اهمارعشو امئابدأ ىقيدصو 3 امماول لماح وهف ءبدألا ةلود ف

 .٠ ةري ردا هافصو ؛ ةريسلا هامه .هلالخ نساحم

 هنادجو ةقرو و هرصنع بيط نع منت ة ةرهمش عيدبلا لاجلا اذه ىف هلو ؛ ةءورملاو ةدجنلا بامصأ ؛ ماركلا كئلوأن م وهو

 : لاق ثيح هفصو ىف ليجلا كب نوطنأ ريب آ ذاتسألا عدبأ دقلو

 . ءاهبلاو لالجلاو ةمظعلا تاذ كبلعب راثآ نيب ؛ءاضيبلا اهابجو : ءارضخلا اهتيدوأ نيب ايروس ءامس تحت أشن »
 برشنف لابجلاو ىرقلا ىف ةرات شاع . ةميظعلا اهحورصو ؛ ةميدقلا ةيندملا راثآ نيب لينلا ىداو ىف بشو عرعرتو

 انيلا قلأف ءاقشلاو سعتلا نم اهبف ام ةعارف ندملا ىف ًاروط شاعو ؛ ًارهاط ًارهاز رعشلا انعمساف ةليضفلاو ةعيبطلا بح

 وهف ءاهب رام لكاهيلع عبطني ةساسحلا ةفيحصلاكهسفنو « لايخلا بملمو روصلا عمم هرعش » ا

 جين جيني و ١ ديلقت نود بناجألا تاغل نم ديفتسي نأ فرع دقو . مارألاو كلم رغاشو ؛ لايخلاو روعشلا رعاش
 « ريكفتلاو فيلأتلا ىف حترفالا ب بيلاسأ لخدأو ؛ ريبعتلا ىف برعلا ةغيصب ظفتحاف . دييقت نود برعلا ءامدق

1 



 حوتفلا وبأ اشأب ىلع
 ١و1 ةنس يوناو ١410 ةنس دلو

 هتايحى فق . ءاكذلا داقتاو ةمهلا ءاضم ىف رسع.م مهتبجتأ نم ريخ ن

 عامجالاو داصتقالاو بدألا مولع ىف عرب و العلاو معلا بلط ىف ةريصقلا

 ءعابلا لوطب هل دبشي !مراثآلا ماكو راكفألا عئاور نم اهيف هلو ءاضقلاو

 لك ىف كرات اهريغو ةيئاضقلاو ةيرادالا ةموكملا بصانم ىف لقت دقو
 م

 ةيمومعلا قرأ املا ةرازو ١ الكو هب دهملا وا ناك ًاديح ار أ هرإقت بصنم

 اهتجرخأ ىتلا ةيماسلا تاعورشملا نم ريثك ىف هل نوع ريخ هدعي ناكىذلا اشاب تمشح هل روفغملا ةرازو مايأ ىف

 بابشلا ناهي ر ىف وهو ىناقلا ملاعلا اذه رداغيس هنأب تقولا كلذ ىف هب فاط دق ماهلالا نم اًّنئط نأكو . هترازو

 همأق تاثف نم اهريغو ةيهاعلا تالجملاو عكلاز ودص ىف قرفت م عمو دحلا دعاس نع هابأ تارخؤ 2 ف رمش

 فرامملا ةعبطم بحال حيتأ دقو )»ع عامجالاو داصتقالاو ءاضقلاا 2« ةنالأن باوبأ لا املج در هراكفأ تانب و

 اهرشنو ابعبط ىف هنذأتساو اهب بجتأف ةسيفنلا ةعومجما هذه ىلع ملطي نأ ىرتم بيجن موحرملا

 دراو 2 وعل طم رعب ةحفص ةناع ا 2ث تتاغ 0 عامجالاو داصتقالا ىف رطاوخ « ناوذم فراعملاةمطت ١ةول»# ةنسىف ابعبط متاذكهو

 كب ديما دبع دم روتكدلا
 هيحارح ضو كالملا قدس ريدم

 بتكلاو مالفألاو طراشملانيب  ةمطقي رمعلا ذيذل هياع طيش

 ةٌئاد ةكرح ىف وهف ؛المعو اًملع مرثك أ نمو ةه ءابطألا ربشأ نم

 مالا ع لرجل فاو تلازم انا يرو هتان او لوب ثلا نيب
1 

 ؛ هريغب أدي دق نوكي ىتح بانك مضو ن .,. ىعتني الو : لقلا ىلع ضبقيل

 بطلا لع ىف ةيبرع ةيتكم فايت هتافلو» تحبصأ دقو . 01 !او ماسجألا نم رهدلا دسفأ ام ّحاصي نأ لواحي ةنأك

 نيديزلا نوبلطب هتك بالطت اءالو: كوس اهقرأو نوظوم اقاينأز,نتكلا مفنأ نم ىمو :٠ هعورفو ثيدحلا

 . اًعفان المع اهيف لمع دقو لإ ع الف راهتنا اهزهتني ةريصقلا غارقلا تاقوأ ىلع صيرح وهو . بذعلا دروملا كلذ

 دعو نيكل مالكلا ىلع توكسلا رثؤي ريكفتلا ريثك عبطلا ئداه وهو . ءاحعس دايأ ةءورملاو ريخلا ليبس ىف هلو
 ةبب رعلا ةغللا بيلاسأ ىلع اًعالطا ءابدألا رثك أ نم

 «نيحارحلا طالغأ هو . ةحفص ٠١ وحن ىف عقي وهو « ىحارملا صيخشتلا » : فراعلا ةعبطمب ةعوبطم ىغو هتافلؤم ربشأ نمو

 جالعلا» و ةحفص ٠ ٠٠ وحن ىف « تيبلا بط هو ةحفص م ءاوحم ىف ءازجأ ةعبرأ « ىحارجلا جالعلا » و ةحفص *6 وحن ىف عقبو

 « ىلزتلا ضيرتلا » و 6« ةيدعملا ضار ألا » و « ىلوألا فاعسالا » و « عونلا ليلعت و « ىحارجلا ميرصتلا » و « تايلمعلا دعب

 .ملا ٠ « ةيرصبقلا ةيلمعلا هو « محرلا جراخ لملا » و « نانالا مسهل ةيلابخلا روصلا ه و « لفطلا يرث » و « ةيحملا سوردلا »و

 لآ



 ىئاس اشاب نيمأ

 ةضونلا ريس ىف ءاحمسلا ىدابألا بحاص .ءالجألا رصم ءاماع نم
 ءةبرصملا ةلودلا ىف ةماه فئاظو ىف بلقت . ةيداصتقالاو ةيماعلاو ةيبدألا

 نم نادعي نيباتك مضوف فيلأتلاو ملعلا قيرط نم ةمدخلا هدالبل صاخأو
 «ليتلامب وقت» باتكو « رصم ىف ملعتلا» باتكامهو هتايآو فيلانلارخافم

 ريبكلا مطقلا نم ةحفص ةئايثث وحن ىف ليج رفس وهف ميلعتل باتك امأ

 ةيبرتلا بتارع هيف نابأ موسرلاو ميواقتلاو طئارخلا نم ريكددعب ىلم

 مماعتلا لاحم نم فرع ام ركذو ١955 -. ؟مماب ةنس نم ةسرادلا ططخ روطتو لوألا نورقلا ىف ميلعتلاو

 08 0 وهف لينلا موقت باتك امأو . فراعملا ةعبطم ىف عوبطم باتكلآ اذهو . نآلا ةياغل ىتالسالا حعتفلا

 روصلاو ميواقتلاو طئارخلا نم دج ةرييكة فلاط امهيفو ريبكلا مطقلا نم ةحفص فلأ وح ىف ناعقي ء فصو لك امهبف

 اء مركح ةدمو رصم رمأ اولوت نم ءامسأ باتكلا ىفو ٠ ةردانلا ةعيدبلا موسرلاو
: 

 لاوحأ نع ةيخضي رات تاظحالمو ءاهماع

 اهرشن قبس : قئانو كلذ لك ززعو او -55؟ ةنس نيب ةرصحنملا ةداأ ىف ةصاخلا رصم نوعشو ؛ ةماعلا ةفالخلا

 اهريغو اب روأ رضاوح ىف بتكلآ نئلزخ ىلا رافسألا قاشم دبكتو الي وط ءانع نيرفسلا نيذه فيلأت ىف دباكد قو

 هتدارا ةوقو هركفو هماق ىف ًارابج اذه هلمع ىف ناكف

 دودو ةنس ىلونو ١مكك ةنسادأو

 عا هأق ندلا ة 53 رصملا فرامملا مه ةرا رو ءالكو ربمشأ نم 5

 ةمطلا ءاضع ىف اًلاص الاثم اوناكف فيقثلاو ملعتلا قيررط نم نطولا

 ةرشع ةعباسلا ىف وهو ةداهشلا لانو رمعم ىف مولعلا قلت ٠ ىأرلا ةلاصاو

 *اكذ رهلظأق ةبرصملا سرادملا ىف ةعيبطلاو ءايميكلآ سردم نيعف هرمعنم

 دوك ت ناس ةسردم ىلا ةثعب ىف دفوأف نآشلا ىلوأ راظنأ هيلا تفل ًاردان

 ريكفتلاو ريدتلا نسح ىف هنا رقأ ةشان ناكف ةيلاعلا مولعلا ليص# ىف ة تاوئس ثالث كانه ككف اسرفب

 ىلع ةيرسصملا فراعملا ةرازو ةلكول هيلع رايتخالا مقو نأ ىلا العلاو معلا جرادم ىف هدكو هدب جردتي ذخأ مت

 تاعورش وراق رو اها لاير و نم حوتفلا وبأ اشاب ىلع موحرملا ةافو رثأ

 دالبلا ىف مللعتلاو فراعملا رشن ليبس ىف ةعفانلا

 لكىف فراعملا ةعبطم روزن ناكف رسهنملا بيطو قالخألا توهم ىلع لادلا مضاوتلاو راقولاو ةنازرلاب فرع دقو

 . عبطال ايل ناهس كمل نأ ىلا 0 راودأ تم فرشيف « ةثدحلا ةعيبطلا ةصالخ » ةمقلا هبتك عبط ءانثأ ىف موب

 مانألا هذه ىلا ةيرصملا سرادملا ىذغي لازي الف اذه باكل

 دف



 ىسع اشاي ىماح دم

 ةينطولا نوئشلاب نيلغتشملا رهظأ نمو ةيرصملا ةلودلا ءارزو ريهاشم نم

 ءاضقلا ةذتاسأ نمو مئارلا بدألا ىوذ نيركُمللا ةوفص نم وهو . ةماعلا

 هباتك ف راعملا ةعبطم تعبط دقو . نايبلا ةوقو عالطالا ةعس نيدودعملا

 ىلجتت بولسألا ميدب ةميقلا لياج رفس وهو « عيبلا حرش » ىف ريهشلا

 ريبحتلاو فيلأتلا ةدباكم ىف ليلا ربصلاو . ءاشنالا ىف ةقئافلا هتردقم هيف

 ىجاونلا ةبعشنملا عورفلا ةريثكلا ةيئاضقلاو ةينوناقلا مولعلا ىف اهس الو

 "ىضفلا اهديعب لاقتحالا ىف اهاقلأ ىتلا ةعماجلا ةعئارلا هتبطتخخ لب نجلا ركشلاو ليما ءانثلاب كذت 7 اازت الو

 ةفاقثلاو عااوخو ةعانصلا ةيقرت ىلع ةديدشلا هتريغو ةلوبنلا هفطاوع تءاشو ضايفلا هنايب ءاش ام اهم دقو ١915 ةنس

 ةماع قرشلا ىفو ةصاخ ةيرصملا دالبلا ىف

 نكي نيدلا لو

 ١و١ ةئس قولاو +١419 ةنس دلو

 داعب حاضت بنل "ردن 062 عاقل دعو "لينا ماعم
 نيب ةعيفر ةلزنم غلب و عدبأو داجأف رعشلاو بدألا نونف نم ريثك ىف

 هنامز ىف ءارعشلاو ءابدالا

 هماقل قلطأف ءركقلاو لمعلاو لوقلا ىف ةبررحلا ىلا هترطفب الام ناكو

 رهظأف اهريغو تالجلاو فحصلا ىف عامتجالاو ةسايسلا نوئش ىف نانعلا

 بوضغملا نم حبصأ ىتح ديما دبع ناطسلا مايأ ىف اكرت لاوحأ نع بتك ام ىف اًمادقم اني رج ناكو ءاكذو ةردقم

 ىتح كانه ثبلي رض هنسار طقسم اهنأل اهمسع ناك 60 ةييطا ةندلا هذه لا علاطلا هوس هداق نأ ىلا مهلع

 قارفلا ةرارمو ىننلا باذع اهب دباك تاونس عبس ىفق ثيح ساويس ةنيدم ىلا هيفنب رمألا ردص

 مل هنككو رعشلاو بدألا هيو ةتكلرح ىلإ تاور هدانا ةينيس هلا" مسب 16.08 ةنس ىف رصم ىلا داعالو

 عرجتو ةليوط اًماوعأ ماسلا باذع هيف ىماف ضرم هباتناف ةساعتلاو ءاقشلا ةسبع رهدلا هل سبع ىتح ًاليوط ثبلي

 : هضرم دادتشا دنع هلاق امو . اهتلام ىتح مالآلا سوؤك

 اضيبتلا دباكي باتكلآ لثم اراك ٌةواقثلا ىنبشو ىحأ

 اضيرم ْتدلُو دق ىلأك ىتح ى أت لوطو ىضارمأ ُتدَوُع

 : امهو هتافو دعب هريرس نم برقلاب ناتبلا ناذه دجو دقو

 ءاتشلاب اقلاع ًاللق الإ ىحتا ىتح باذ دق ادجاب

 ءاقبلا لق نم ىناعس ام ىلع ربصب هلل كناعأ

 اهرهاظم لك أب ةتيصخش هيف جنت هسفت' نم ةمطق وهف هاوبد نأ
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 مراجلا كب ىلع

 باجيالا ده زتبيو ل اق اذإ دوجولا تصني رعاش
 | ةيدنأ ىف روكذم وهو . داجألا املارعشو ةيرعلا ءابدأ رههشأ نم

 قالخألا مراكب نارقألا نيب فورعمو «نايبلا ةوقو نانبلا ةرازغب بدألاو

 ثيدحلا ةقرو فطاوعلا وعسو
 نادجولا هب ىجوي ىذلا نوراسالا ون معلا نقرا هي واحلا هنأ

 هّره اذإ الإ رعشلا لوقي ال ءعدبم ”رعاش وهو ٠ ملسلا قوذلاو حيحصلا

 ورا ا «لقعلا ةعانص نم وهو فيلأتلا ىلإ هليم نكي ملو ٠ بجعأو برطأ لاق اذاف ؛هيلا نينحلا

 نادجولا كلذ لظ «ةمفانلا هتكب ةئشانلا ىّذعي حارو ”ىرعشلا هنادجو لاقع نم قلطنا اذإ ! هنككو « نادجولا

 هقيفوت نساحم نم كلذ لعلو . ةباحسلا لالخ نم ردبلا هىضي اك هسفن ايانح ىف *ىضي

 ا.هتاقلؤم براجت حيحصتل نيمأ كب قطص م هقيدص عم وهو فراعملا ةعبطم ىلإ هروضح لقاها اراكو

 ةرخآلا نع ايندلا تنغأل اًقافوو ءافص نيقيدصلا نيذه لاح لثم ىف سانلا ناكولو . ةريهشلا

 , ىبرعلا بدألا مع رات ىف لمجملا باتك ىقلؤم دحأو « ةيرصملا فراعملا ةرازو ىف ةيبرعلا ةغللا ىشنفم نم وهو

 ىف ىرخفلا باتكىحقنم دحأو ةحضاولا ةغالبلا باتكو حضاولا وحنلا باتكو ةيبرتلا ىف هراثآو سفنلا لع باتكو
 ةيمالسالا لودلاو ةيناطلسلا بادألا

 ىف نيثحابلا ةربع نمو ٠ ةريزغلا دراوملاو ةضايفلا مالقألا ىوذ نم

 ىف رياظنلا مطقتم فلؤم عئارلا لاحلا اذه ىف هلو ؛ قالخألاو ةيبرتلا ملع

 اهضارغأو ةيب رتلا بهاذم هيف حرش ريبكلا مطقلانم ةحفص ةلاهب را وحن ىف
 فو 5 برعلاو مورلاو قببرغالاو نيبرصملا ءامدق كنيع ةعدقلا روصعلا ىف

 اذه ْدَمِي و ٠ مايألا هذه ىلا ةيروألا ةضهنلا مايأ نم ةثيدحلا روصعلا

 ىف هبولسأ امأ . ًاريثك ثيدحلا ىلإ ىتصيو ًاليلق ثدحتي ديعبلا ريكفتلا ىوذ نم وهو . ةليلج ةرخفم باتكلا

 نايبلا ةوقو قوذلا ةمالسو رايتخالا نسح هب ىجوب امريخ وهف ءاشنالا

 ةيرصملا فراعملا ةرازو ىف ةيب رعلا ةغللا ىشنفم نم نآلا وهو

 حضاولاوحنلا باتكو ةيب رتلا ىف هراث آو سفنلا لعب باتكم راجلا كب ىلع هقيدص مم كارتشالاب ضيأ هتافلؤم رهشأن مو

 ةحضاولا ةغالملا 3 ةبوناثلا سرادملل ءازجأ ةثالثو ةيئادتبالا سرادملل ءازجأ ةنالث

 نفراعملا ةعبطج عبطت بتكلا هذه عيمجو



 كب ىعافر ديرف دمحا ر وتكدلا

 نم دعت ىتلا هتافلؤع ةرهشلا مثاذلا ؛ريدقلا بتاكلاو ٠ رييكلا خرؤملا

 عبط دقو تادلجم ةثالث ىف نومأملا يضع تانك اهتم ..قيلأتا رخاقم

 تارا ةسمخ ىف ةزرابلا تايصخشلا باتكو ٠ ةيلاوتم تاعبط ميرأ

 نم ةميظع ةفلاط خي راوت ىلع لمتشت ىو اعابت فراعملا ةعيطم اهردصتس

 متايصختش ليلحت مم بوعشلاو ملا فاتخم ىف ةيناسنالا ةرقابعو ملاعلا ءامعز

 لوطي هل دبمشي مادبا ن 05 نيذه ىف عدبأ دقو . مهامعأو ا

 ةردقمو ةيماس ةهازنو ةيلاعةمه ريكلا بصنملا اذهىف روظأف اًقباس صمىف تاءوبطملل اريده ناكدقو عالطالا ةعسو عابلا

 باطتسملا ءانثلاب بصنملا كلذ ىف هديع نو 9 ةقاحصلاو لعلاو بدأإلا لاجر لازب الو . رومألا فيرصت ىف ةقئاف

 0 قلاف» روتك د ةحرد ىف هب ةيماعلا ١ هتحرد اها . ةدارالا ةوقو٠ ءاكما آلا داع ناكف هرذص 5 معو بدألاب ف

 فحصلا نم ريثك ىف ةروثم ةيعانجالاو ةيبدآلاو ةيخيراتلا تاعوضوملا فلتخم ىف ةميقر 1 هنو“ بادآلا ىف

 هنطو ةمدخ ىف هصالخاو هلضف ىلا ريشت اًماع شع ةسخ نم 0 ذنم تالحلاو

 ريقش كب موعل

 ردور؟ هلل قولو ١654 ةنسادلو

 : ىدرولا نال امو نيتيللا نده اريك دد 2 6

 رطعلا لدتملا رشنك وطي ركذ ملو اوضم دق مانأ رد

 ريسلاو بتكلا لا تاملا دعب مهو ةايحلاىفاوناكضرألا ىذلامج

 أ ميطتسأ ىف جامأ دوشنملا لاككاو دااخلا لامخلا وه اذه 0 : لوش م

 اذه ىف هلو ةءورملاو ةدحنلا لاجر نم ناكو . « مهنم ًادحاو نك

 اعوبطم 1 رعاشو ام طم ماعو معلب ناك ن أكف هدكو هدجن العلاو معلا, أم دقو .٠ ءادعم د دانأ لاجلا

 قفارو تارباخلا كلس ىف طرخلاف فحزلا كشو ىلع امثاب نودرغ ذاقنال تدعأ ىتا ب تناكرسدم ىلا مدق الو

 مث 1م ةنس هد عاجرتسال مت ركوط عاجرتسال بهاذ وهو ١891 ةنس شيجلا بعص مث لوك دجلا رابآ ىلا ةلمخا

 نينادولا طلاخي هذه هتالحر ءانثأ ىف ناكو . كانه تثدح ىتلا مئاقولا ميمج دهمشو ١م. ةنس موطرخلا عاجرتسال

 ١ نع هوظفح وأ مث وفرع ا ممدالب خيرات نم نوداعي ام مهتافث نع ذخأيو مهتاقبط فالتخا ىلع

 افاد فعل أوحن ىف ىف « نادوسلا مرات » ريهشلا هباتكرادصا نم ف تاحايسلاو خيراتلا كنك !اط مث

 دعب ةحفص ياام ىف « ءانيس مر رات » هباتكر دصأ ١91١ ةنس قو ٠ 0 فوقولا هريغل ىنش نكي قتافحو رابخأب

 اذه ءاجل ةثدحلاو ةئدقلا اهراثآ ىف ثحبو اهلئابق رازو اك دالبلا اذ فاط .ءانيس ةريزج هبش ىلا ةقاش تالحر

 فراعملا ةعبطم ىف ناعوبطم ناباتكلاو فيلأتلا نايا نم ةنا هقباسك باتكلا
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 ىعهف كب روصن» روتكدلا

 طاسوألا ىف نيزرابلا نيركقملا مالعأ نمو .ةماعلا ةفاقثلا لاجر نم

 ةعماجلاب بادآلا ةيلكىف ةقسافلا ذاتسأ نآآلا وهو . ردم ىف ةيماعلاو ةيبدألا

 ملعتلاو ىلاعلا فيقثتلا قيرط نم هدالب ةمدخ ىف هييصنب موق ءةبرصملا

 0 مساوو نادجولا ةقرو 'ئدامملا وهم نم هنع فرع اع ارلا

 هه4ق رآث 8 ' مولعلا فلتمم ىف ةيبقلا هتارضاحت هترمش تعاذ دقو

 «سفن تارطخ » هباتك ىف هريكفت لامج ىلحتي و . فطاوعلاب لصتت ىتلا

 ةارهلا لاوحأ نم ةريثك اون ىلا اهيف ىنر ىتلا ةقئاثلا تالاقملا نم تالجلاو فحصلا ىف ه ِ ٠١ تاتشأل عماجلا

 ءاميدب اريوصت ساطرقلا ىلع اهروصإ تابآركفلا ىحو نم قلتي ىذلا رحا تا مهلا و ءف هماق امأ . ةيقلخلاو ةيعامجالا

 مرتك أ نمو ٠ قالخألاو تاداعلا ىف ندّدجلا ما رك نه وهو . اليج اني وكت ةقيقحلا هنم 0 لايخلا ىلا حنجيو

 هرايتخا هيلع لدي ام قرأف مدقلا نساحم ىلا ةنينح امأ . ديدجلاو ميدقلا ن نم حلصألا رايتخا ىف ريكفت نسحو ةنازر

 سمنلا ةزعو مشلأب 2 ةباورعلا ف هَ رع ةاق مم ومو ىدلوأ ) لئاو 0 مبا
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 فاصنأ ةديندلا

 ا موس نيل ا رع

 ىلا ةيبرتلا عيباني نم تاهل . حجارلا لقعلاو ىقارلا بدآلا تاذ

 كاك قو م لاو فلا كاع قليلا رافال ون قاتلا بحت

 ء ةريهشلا ماهتش ةلكىم ةيرثلا ع ىف ةداهشلا تلانف ارتاكنا ىف !بءولع

 3 ارتحالاو ل ١ الحال | مضو» ا ره نى يلعلا ناديم ف 1 تروظ 9

 لافطألا ةضور سرادمو ةيئادتالا سرادملا 000 ف تسرا» دقو

 تانيال ةينوناذلا ايش ةسودم ةنباببر تلون نأ ىلا حيحتصلا مياعتلاو ةثيدحلا ةيبرتلا حور ثب ىف ةقلاف ةردقم تر د

 تايتف ةسردلا هذه توي دقلو ٠ ماظنلا ةقدو ةرادالا نسي ترهتشا رسصم ةبوناث ةسردمل ةريدم لوأ تناكف

 ىف اهيف ناحتمالا ةجيت تناكو بادآلا ةياكو مولعلا ةيكو بطلا 00 ريفو ددع نهم حبصأ ةيرصملا ةعماحلل

 ةسردم ةب مهاب هجر رد ىلعأ هذهو ةئاملاب ةئام ١59 ةنس

 قي وما اني دك ورع ا دق راو ريكا هيوم مزج جار لوف هنت دونا هد قرقأاو

 باجيالا ليسا هذه ىف تلان دقو . ةئدحلا قرشلا ةضين عم ىتَع ىذلا ديدحتلا حور ثبو ةحيحصلا هيب رثلا

 ديدجتلا ليبس ىف نيفقاولا نيظفاحلا نم تح 0 راححلاو

 فراعملا ةعبطج عوبطم هباب ىف ديرف رفس وهو سرادملا هب تفحا ىذلا « لافطألا ةضور » باتك ابق

 لا



 ىربص شاب حاتفلا دبع
 ةيرصلا فراعللا ةرازو ليكو

 ىف ىرصملا غوبنلا نم ةزراب ةيصخشو ٠ طاشنلاو ءاكاذلا نم ةلعش

 ةدارالا ةوقو ةرادالا نسح ىف ىذتحي لاثمو « ملاو بدالا

 هتارابتخاو هب راجت ةرثكب ةيماس ةلزنم غلبو « ةريثك بصانم ىف بلقت

 بصانملا ميج ىف رهظأو «ةعوتتملا هبورضو ةفاتخلا ميلعتلا ر راوطأ عيمج ىف

 ةرازو ةلكو بصنم دلقت نأ ىلا ةحضان ءاراو ةردان ةءافك اهالوت ىت

 ريبكلا بصنملا اذه ىف لازي الو . اههحاون بعشتو اهعورف ةرثك ىلع 1 ابعاب ماقف ءةيرصملا ةيمومعلا فراعمل

 نوئش ىف هل « ققحم ىوغل ملاعو ءريدق بيدأ وهو . ريبدتلاو ريكقتلا نسحو 0 فرع ام هرومأ فّرصي

 تذخأ ىتلا ةميركلآ ةغللا هذه ىلع ةديدشلا هتريغ ىلا ريشتو . عادبالا ةوقو عابلا لوطب هل دهن تانقو ةيب رعلا ةغللا

 ديجي و مات اناقتا اهنقتي وبف ةي زيلجنالا ةغالا ىف عرب دقو . داحبألا ءايفوألا هلاثمأ ل ضفب ةيماسلا !هتتاكمو اهدحم ديعتست

 نيديجلا امئابطخو اهئابدأ نء دحاوك فيلأتلاو ةباطخلاو ةباتكلا اهف

 كلب ىلع ذاتسألا مم كارتشالاب همضو ىذلا ةعب رألا هلازجأب ةديشرلا ةءارقلا باتكر ميلعتلا لاحم ىف هللق 00

 فراعملا ةعبطم ىف عبطي وهو رمع

 انمجا كب نوطنا
 ةيرصلا ةيلالا ةرازو ىف ةيلاملا ةنحللا ريتركس

 ايلعلا نيفظوملا ةن ةيرانركس بقارمو

 باتكلا غياون نمو ؛ لعلاو بدألا ءايس ىف ةنمدللا ةيناضلا قب

 رئاس ىفو رصم ىف ةثيدحلا ةييدآلا ةضونلا خعرات ىف ني روك ذملا ءابطالاو

 ثانلا:ىرلاعأب ريغ ::نانالاو مقلا فينع . ةيبرعلا دالإلا

 ةريهشلا هتاحم عبط توت ذإ 1١95٠١ ةنس ىف فراعملا ةعيطم هب تلصتا ١

 تاو عبرأ ىف اهنم ردصأف ءنامزلا كلذ ىف بدألا كولمو نايبلا هارمأ هيف ىرابتي ًارامشم 57 « روهزلا »

 ءابدألاو باتكلا راكفأ ةصالخو ؛ءارعشلا حئارق ةراصع ىلع لمتشت تارلحي ةعب رأ

 ةيفاصلا بدألا دراوه نم ةراوُم كلذب مطقتاف 1514 ماع ىف روبظلا نع ةلجلا هذه تبحتحأف ردنلا ءاش دقو

 ةرحاسلا ةقيشرلا مالقألا نم ريثك لمس تّمشنو ؛ ةبذعلا

 بدألاو لعل هصالخإ و هداوج ريبكلا بيددألا اذهل نوركذي مهءاقب هللا لاطأ دبعلا كالذ ءابدأ اياقب لازي الو

 تالجلاو فحصلا ءارق فحتي نيحو نيح نيب ناكف ؛ هلام ىف ”ىغملا نع هملق ندب مل هتلحم باجتحا نأ ىلع
 ةققطار هيدا ةعاشخلا فارم لا نهفحت نمل هاك ةقارلا

 ةرثز



 أشاب باهولا دبع دمحا
 ةبرصملا ةيلاللا ةرازو ليكو

 هردص ىف هردق نكلو ادبأ هرمع ىف ىتفلا ردق ام حاصاي

 ةعيلط ىف وهو ايلعلا نيمأعملا ةسردم مولبدب دوزتو ةيوناثلا هسورد متأ

 اهزجنأف زديا ةعماجي ةيراحتلاو ةيداصتقالا مولعلا ىلع فكمنا مث . هبارتأ

 قوف 5 اهمف ماكو ء ايلعلا ةرادتلا ةسردم ىف سب ردتلا ىلوتف (١ة١1: ماع

 ةردقملا نم هيف ىدبأ ىتح اًبصنم ىلو ام . بيطلا ملثمو هداقو هناسلب ةميلعت ناك. مف نون سودان 3-ب

 لمعلا نادم ف هدهع زواج ل اذكهو . ةبرسعملا ةيلاملا ١ ةرازول ًاليكو حبص أ ىتح 3 ا هلهأ م ةءامكلاو

 يكتحو اًناذرع لاجرلا غلابم غلبف . ناسرفلا مالعأ هنع رصق ام 328 مطق ىتح ماوعألا نم شع ةسخلا

 ىأرلا دادس ةباثولا ه هعز هما نرثو خويشلا ةك نابشلا همه ىف ىلا عم ؛ اربع بايثلا لحارم طختي مل وهو ٠ ًاردقو

 ةيسردملا بتكلا ضعب فلأف ملعتلا ةمدخ نع اهالوت ىتلا بصانملا ىف هلامعأ ةرثك هلغشن ملو . رومألا ىف رظنلا قدصو

 ةندقلا تانك ذل: قرم هل نافا كلذ نيغ ىدولف راق امأ < ةزاحتلا قرط انكر :قافذلا كيم ياك الع ةملقلا

 اهتراجتو دالبلا تايداصتقا ىفو ءاهتيلامو ةلودلا ةينازيم ىف فراعم ةرئاد فلؤي, ٠١ ةيفاضلا ريراقتلاو ةقيقدلا ثحابملاو

 نوؤشلا هذه ىف هيلا مجري ىذلا ةجحلا ريبخلا حبصأ ىتح (ةفانو

 كب نيتسح دلال دمحم

 ةش دلا دهاعلاو رهز لا ف ةئدحلا مولعلا ىب مهتفم سيئر

 ةيقارلا ةييروألا راطقألا ىف ةثيدحلا ةيبرتلا بيلاسأب و ةساردلا ةمظنأب
 هترهشل هعساب فرعت شو سرادملاو دهادملا ىف ةريبك ةلزم» ةيضايرلا هتافلؤلو

 راقولاو ةنازرلاب ةنورقملا سفنلا ةزعب فورعم وهو

 دهامملاو في رشلا رهزألا ىف ةثيدحلا مولعلا ىشتفم ةساير نآلا ىلوتي

 رومآلا فيرصت ىف ريبدتلا نسحو عالطالا ةعسو ىأرلا ةلاصاو ةعاربلا نم هنع فرعي اب ةيمالسالا ةينيدلا

 نساحأب نيذخآلاو ١ ميدقلا ن نساحم ىلع نيظفاحملا . نأشلا ليلجلا دهعملا اذه ىف نيسحتلاو ديدحتلا راصنأ نم وهو

 رصنعلا بيطو ريكفتلا وعسو دصقلا ةلابن ىلع لدت تارظنو ءارآ لاجلا اذه ىف هلو . ديدجلا

 . ةيااملا سرادهلا هم ىناثاا ءزجلاو ىملع ةماخلاو ةعبارلا نيتنسلل لوألا ءزجلا ةيوتسملا تاثلاملا باسح باتك : هتافلؤم رهشأ نمو
 ةيوتسإا ةسدنهلا باتكو . تاناحتمالا ىف لمعتت ىلا ةيضايرلا لوادجلا باتكو . ةيرعلا ماقرألا ةعبرأ تاذ ةيضايرلا لوادجلا باتكو

 عبرألا تاونسلل ءازجأ ةعبرأ ةيئادتبالا سرادملل باسحلا باتكو . ىناثلا ءزحلاو لوألا ءزحلا

 اننا



 +١9 ةنس ىفولاو 41١لا ةنس دأو

 ةقطانلا دالبلا نم ناكم لك ىف ُةمسا عاذو : ةرهشلا ةق هنامز ىف 3

 مهضع بهذف هرمأ ىف ءارآلا تنيابتو لاوقألا تب راضت دقو . داضلاب

 اًميظع ناكمنأ نورخخا لاقو ؛ هناعمو هظافلأو هب ولسأب (ًميظع ناكهنأ ىلا

 2 تك نيد ديول ناك هنأ ىلا مريع بهذو 8 ةيناعم نود هظافلاب

 عامجالا ىف بتكي نيح ةداحالاو قيفوتلا هلولو هب لص اهو بدألا

 اهطاكشأ نم لدبي و اهرهص ديعيف نرفالا باتكن م هريغ كلابس ىلع وطسي ناكمنأ ءالؤه ريغ لاقو . هيلا بستن امو

 ةقدب د دح أب ا ريدق ناك ناكم نأ هيف لادج ال ىذلا لآ ىلع . ةبالخ ةيب رع كاي هلارق ىلا افزع 5 2

 هيلا وو هب تفاط لو ةيفخ حور ل ائيح هيف لاخر هشلا ى 1 ضرع ةيبدألا هنايح ُ ء رييعتلا ةقرو فصولا

 ( ةرقف بتكالا ارعاش تنكدتا 0 كاذ كعب ةسقن نع لاقو .٠ رثنلا ةغاص ىلا عطقا اما ا..صق م رءشلا ذبنف

 املا
 عملا قش

 نم ةيضار ةشدع شعل نأ عاطتساف 1 هيلع ابوح نكي ْ دءاكو 0 5 )») ةراعش مني ال ا تصف

 اهءاوزو امتدج ةظفاح امنا رق دنع لازت الق نزلا اماع رم دقو هتافلؤم أ . غامدل دلا ةراصعو

 ىوالبيلا ىلع دمح ديسلا

 ةبرصملا رايدلاب فارشألا ةداسلا بيت

 ىف ىبرعلا بدألا رئاود ىف نيزراملا لمعلاو للعلا لاجر رباك أ نم

 مبمالقأب ةيدألا ةضهنلا ليبس اورانآ نيذلا 0 كلوا نمو: تمت

 هرصنع بيط ىلا ريشت ىتلا ةمفانلا لامعألاب لئاح هي راتو ؛ مراكفأو

 دعي امم ةيرصملا ةيكلملا تكلا راد ةلاكو ىلوتي لازب ال . هسفن فرشو

 نم دم ةكرامملا رادلا هذه ىن هديع ىدتسو . ءامثلا ةمطا _:رم هف

 ةردهم اهالخ ىف رهظأ ةلس نفر نام هدم رافسألاو بتكلا لايج نيب مطق دق ناللا نوكيف َة هب رحه 1م. ةنس

 امس الو مرابخأو اميقلؤم م راوت ف ثحبلاو بتكلا سرابف مظنت ىف ربكألا لضفلا مجري هيلاو ٠ اردان اكد و ةقئاف

 بتكلارادب هدهعلئاوأ ىفوهو هنأإع لاب هقغش ةدشو هتدارأ ةوقنعرك ذي اممو . كانع ةطوطخلاو ةعوبطملا ةيب رعلا بتكلا

 ةيملاعلا ةداهسش ىلع كاذ ذا لصح ىتح هغارف تاقوأ ىف فيرشلا رهزألا ىف همولع ماما ةلصاوم نع هلاحأ ة 7 هلغشت مل

 قوفتلاب هل دهشت اهريغو دجاسملا ىف ةروهشم فقاو» هلو . اًنايب ءابطإلا حصفأن ء وهو ٠ هدكو هدي ًماصع ناكف هيف

 مرات ىف ةعيدب ةبطخ 1915 ةنس ف راعملا ةعبطل ىذقلا ديعلاب لافتحالا ةبسانم ىف هلو .ءاقلالا نسحو لاهترالا ىف

 انه اهتينن نأ ائيأر فيلأتلاو بتكلا رود

 ان



 يا

 قرشلاو بكلارو
 ركام َفلامْلَو أو

 ىوالل ادد يَلازةمالعل !اذاتُممالا ب

 رتنرطلار ابدل اة فارشألا داتا

 ىف حصنلا ىتفص لالجإو « ةرباثلاو دل ةيلح ظيرقتو «ربصلاو تابثلا ةليضف دييأتل انعمتجا دق

 ىرتم ىدنفا بيث دجلا لضافلا صخش ىف ؛ هيف صالخإلاو لمعلا

 ةئسانؤرشعو ةسغت ادلع ضع لف ؛ ةلكحلاب اهني رت دعو . ةريغص فراعلا هيمن فال اة

 هيلا لزب ا ا و 1 هرم ا رف مرا عباطملا مظعأ نم ىمو لإ

 نزذلا ملابا اياحس ن“ ةحلاص ةيقب هيف لازت ال قرشلا نأ ىلع ٠ ةميزعلا ىف ةوقو ٠ سفنلا ىف ولعو

 ةيبرعلا بتكلا رود خل رات ىلع مالكلل عامتجالا اذه ىف 5 مع اناعاوف ملا رانم 0

 ءامدلا اذه اع واذن ادهن ذل سنت لف . اهنوؤشب ماهتهاو ٠ اهرمأب ءانتعا نم هيلع تناكهامو

 « تماق هيلع ىذلا اهساسأ ىلع ركل نأ نم . ىتكلا قازخ ىلع ماكل لق لا او

 نمو ؛ مالسإلا ىف هيلا جيتحا تقو ىأ ىفو . نيودتلاو فيأتلا وه كلذو 0 قا اقو

 لو م اشلا هييح ا مع ارم

 ءاهعدم كان ار ءددم دقأ يكلمو :تنشت دقأ 1 ناك ةياهاجلا معلا ىف برعلا نإ

 لحم مهتاود تلح دقو لإ . هنع هللا يضر . ناهثع ثلاثلا ةفيلخلا رصع ا مف . مالسإلاب اهثعع آو

 ماشلاو رصمي ناهورلا ةلودو . ناسارخو قارعلاب سرفلا ةلود

 ةعراقمو . فلاخ نم ىلع ةجملا ةماقإو . ةينيدلا ةوعدلا رشن ىلإ ةفورصمرمألا لوأىف مهنه تناكو

 ةّنسو هللا باتكب ذخألاو . ةيعرشلا ماكحألا ريغ مولعلا نم ءىشب نومتبم اوناك امو ؛ ناهربلاب ةهبشلا
 رطسمر فس وأ ؛ نودم باتك ىف ال ؛ مرودص ىف اًظفح بطلاو ةغللا لئاسو نم فرطو « هلوس كاو

 . هلوسر ةّنسو هللا باتك ىلإ هيف اومجر ٠ ,ماياد وأ مهنيد رومأ ني مولع لكشأ اذإ اوناكو

 نيساتلا رصع ىلإ ةطقلا اذه. نع اوريمتلاو « ةباحضلا راك قأرو

 ةفالتخا ثدح . مريغب برعلا طالتخا رثكو .راطقألا ىف هلهأ لغوأو . ىالسإلا بتفلا ىرس الو

 ةجاحلا اوأرو ؛ كلذ ىقرمألا وأ وأ ”ىثفت ؛ راكفألا ىف بارطنماو . سهاذملا ىف شسشتو ءارآلا ىف
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 ىف مهتداع تناك تو ) ىالمالا نيدلا لوصأ ىلع فيلأتاَرمأ اوضرعف ؛ نيودتلاو فيلألا ىلإ ةام

 ةيشخ  امطنتو ًادوج ال اعروتو مهنم اردن نيدلا ماكحأ نم يك هيلع اورج نأ ثدحمب ديدج لك

 « ةباتكلاب ”ملعلا او دّيق » مسو هيلع هللا ىلص هلوق اوأرف ( مهنم لع ديغ ىلع مهلع هللا مرح اهف اومقي نأ

 نيودتلاو فيلأتلا ىف اوذخأف هيلع نيم نم هكرأت مئاو .فيلأتلا بوجوب اولاقق . هنيودتو معلا ةباتكب ارم أ

 طابنتسالاو داهتجالاو  لالدتسالاو رظنلاو «نأ ,أرقلا مولعو « هقفلاو ثيدحلانبودت هب اولغتشا ام ل وأناكو

 الا مث . اهباحصأ ىلع اهّورو هبشلا دارباو « اهتلدأب لئاسملا ريثكتو , لوصألا ليصأتو دعاوقلا ديبمتو

 اهريغو رابخأو بيبسنو رعش نم برعلا ناويد ىف دعب

 ىوتلا بَ نب زيزملا دبع نب كلملا دبع : ليق . ةثالث نم ”دحاو مالسإلا ىف فلأ نم لوأو
 قوتلا حيِبَّص ىبأ نب عير : ليقو ٠ م 165 ةنس وتلا ةبورَّع ىنأ نب ديعس : ليقو . ه16ه ةنس

 مه٠15 ةنس

 هللا دبع رصمبو . ةنئيع نب نايفسو سنأ نب كلام ةرونملا ةنيدملاب فلأف « كلذ دمب ُسانلا فلأ مث

 نايفس ةفوكلابو . ةماس نب داّمحو ةدابع نب حور ةرصبلابو . رَمْعَمو قاّزرلا دبع نيلابو . بهو نبا

 كرابملا نب هللا دبع ناسارخحو . ناوُرَع نب لْيَّصُف نب دمتو ىروثلا

 ىلإ ةليسولاكوه امو امهيناعمو ثيدحلاو نارقلا دقاعم طبض هذه ميفيلات ىف مرظن حيمطم ناكو
 عباسلا ةفيلخلا رصع ءاج ىتح « ًاديور ًاديور ءاقترالاو مدقتلا قيرط ىفريسي ُفيِلأتلا لاز امو . كلذ
 نومظنب' ؛داملعلا نم ماك اهيلح ماقأت « ممل مباني هنمز ىف ترجف « نومألا هللا دبع «نييسابملا نم

 هلهأ بيحب «هيف نافتلا معلا فيش ةفلع ثا ناوطر.« ةقراذلا ادي نو: اهفراتشتب قاويترتو ًاحلواذج

 مورلا دالب ىلا  لشإلاو داضرألاو نوينلا تين « معلاب هفغشل ناكو . لا د

 ءاريخلا ىلا اهب دهع ءايشأ اهنم هل اورضحأف «تاعانصلاو نونفلا ىف هامدقلا نود امب هلال نسيفلاو

 ءانادوو تافارز فيلأتلا ةرئاد ىف سانلا لخد مث . اهدي تأ هللا ءاش ام اهنم اورعق اهتاغلب

 باتكتسا ىف ارمألاو كاولملا سفاتنوو « سمشلا يسم تافلؤملا تراسو « مبمالقأب فحصلا تلاسو
 مهشمب رعا ناك ناكو . نيئباعلا ثديعو فنا نابع اويرعوا ررّدلا هذه ءانتقاو « تافلؤملا هذه

 5 باتكب ىنأي نم ةأفاكم نسحأ قاكيو ٠ تافّتصملا رداونو تافلؤملا نم هدنع ام ةرثكي ضمبلا

 درف فلؤم وأ ردان

 سئافن نوضميو « مهسرادمو هيل مرود ىف ةئيزلا نساحأ نم بتكلا نولمحي اوناكو

 5 . 1 ايش !

 امهؤامستقرشأ « هتيندمو مالسإلا ةراضح ىسورع « برغلا ىف ةبطرقو «قرشلا ىف دادغب تناكو

 .. تافنصملا هز و تافلؤملا بكاوكو علا رونب
 هن



 قى تافاتملاو كراشللا هوجو نع ةرفسما راقسألا نم نيومألاو نييسابملا نم افلا عج دقو *

 دالبلا نم ردلب ىف ًاعمتجم ةلثم : ملام نيتنيدملا نيتاه

 قرحو ٠ ةلجد ىف ىرف ؛ دينعلا رابجلا كلذ ؛ وك الوهب اهبرضف « دادغب ىلع دقحرهدلا نكلو

 . نويع اهتايصو اهظفح ىف تقفنأو « نويع اهعمج ىف ترهس ىتلا بتكلا هذه نم قرحي نأ ءاشام

 تشالتو ءاهتراضن تبهذف . مئرفألا نتفب تينُم دقف , دادنب نم ظح دمسأب ةبطرق نكت لو
 آلا ةسيفنلا تكلا نم نآلا رك ذي هىث سلدنألا دالب ىف لعأ ام ىلع قبب مو :ةيملا اناشع

 ”مضلتا رحبلا كلذ نم لشو وهو « لايروكسالا » رصق ىف دجوي ام
 مجم لأ ةطاقلا ناك مو اهظفحب ءانتعالاو تافّتصملا سئافن عمجي نيتنيدملا نيتاه ةرهش عمو

 ىلعأو لجأ نكت مل نإ « نييمطافلا رصع ىف

 تناك .همهم ةنس ةرخآلا ىداجج ىف اهحتفاو « ملا راد » هللا نبأ "كالا أمنأ دقف

 . شفنرحلاب ةناكم نآلا فورعملا نينابتلا باب نم اهملإ لَخْدي هّيرحن نمىبرغلا رصقلا راوحي رادلا هذه

 نئازخ نم بنكلا اهيلا لمحو ؛ طق كلل اممتجع ةلثم ري مام ةبوسنملا طوطخلاو بنكلا نم اهيف عج
 ةءارق ىف نوبغرب نمم ًاميج سانلل اهحابأو « دلع فلأ ةئاهسب ىسنكلا نم اهبف امرّدُق دقو ؛ رصقلا

 اهبف لمجو ؛ رباحيو مالقأو قروو ربح نم ملاطما هيلإ جاتحي ام اهبف لعجو ؛ اهبفرظنلاو بتكلا
 شرفو . ميجنتلاو بطلاو وحنلا باعصأو نويوللاو ءاّرقلا اهيف سلخ . ميلعتلاو ةرظانملل ءاماعلل سلاجم
 اهملع فقوو ٠ ماَدُخو مارق اهل بترو ءرئاتسلا اهناردجو اهباوبأ ىلع قلعو اهفرخزو زادلا هذه

 ىلع تلد ءاهيئارغو ايندلا بيجاعأ نم ةبتكملا هذه تناكو . اهمزاولو اهنوؤشب موقت ًاقاقوأ طاطسفلاب
 هتردقو م احلا ةمظع

 ىف ثدخ « شويا ريمأ نبا لضفألا نمز ىلإ ةلها ةرماع ( معلا راد ) ةبتكتلا هذه تلاز امو
 ىذا «رادلا هذه ىف ءاملعلا سلام نورضحي اوناك يذلا :رم ءراّصقلا نباب دي [اصخش نأ هنمز

 رصقلا ىلع ىثخي ناكو . هوعبتف ةماعلا نم ًاريثك ىوهتساو « هاململا نيب "نتف هببسب تماقو ةيهولألا
 لتقو «هلتقو راصقلا نبا ىلع ضببق مث املوخد نم َسناثلا عنمو رادلا هذه لضفألا قلغأف « مهئاغوغ نم
 ماكحأب رمآلا ةفيلملا ىلا رادلا هذه ماّدخ لّصوت « ٌسانلا َنأمطاو ةنتفلا تنكس املف . هعابتأ نم اعمج

 باجأف , كلذ ىف ىحتاطبلا نومألا هريزو مق تناك 6 ىناثل اهحتقو اهتداعإ ىف هيلإ اواّسسوتو ء هللا

 نأو « ةفيلحلا رصق نع ديد ”ناكم اهلل ىنبي نإ فدعا اذإ طرت هرتشأو رطخ هيف رصقلا ر راوحي اهدوجو نأ

 كاتل ابمضوم حلصي ةبيرخ ىتبي راوحي نا رصقلا مامز ةقثلا لاقف . نيدو ىوقت وذ سيئر احل ليم

 داعف . مدآ نب نسح دخت وأ اهتسار ىف نيو « اهلإ بتكلا اولمجو أهبف « للملا راد » اونبف ءرادلا
 افي



 ىلوتساو . نييمطافلا ةلود نييوبألا ةلود تلازأ ىتح ةرماع تلاز امو . ناك اكاهب عافتنالا
 تك « ما راد هرادلا هذه ىف نأب هبلإ ىثو مث ءرمآلا كالمأ مجو نيرصقلا ىلع نيدلا حالص

 ىضاقلا هنذأتساف . اهفالثإب رمأف ٠ نيماسملا ىلع ٌررضلا اهئاقب ىفو « مراكقأو نييمطافلا بع تبهاذم اهنف

 « ةرهاقلاب اهأشنأ ىتلا ةيلضافلا هتسردم ىف ةعضي ايش اهنم قتني نأ ىف ىناسيبلا ميحرلا دبع لضافلا
 بتكلا هذه تبهذ مث . هتسردم ةبتكم ىف ابمضو دلجع فلا ةئام اهنم بختلاف . كلذ ىف هل نذأف

 سم دق ةسردملا هذه ةبلط ناك« ةئسلا هذه ىفرصم هالغلا عقو امل ةنأ كلذ ببسو 44 ةنسىف ًاضإأ

 ترهدلا نأك . ةيراعلاب ءابقفلا ىدبأ ىف قابلا قّرفت مث . فيغرب باتك لكن وعيب اوراصف ر رغلا

 ةدع ىف بتكلا لألد ةروّص نبا دي ىلع ريثك هت اهنم عي مث 0 . تافثصلاو بتكلا ها مرغم

 ًالالن" تراصف « بارتلا حايرلا اهيلع تفسف « ةرهاقلا ىحاوض ىف ُْش يكن 5 1 ماوعأ

 بتكلا لالتب ىزيرقملا دهع ىف فرعت تناك

 نآلا ةفورعملا ةّوّدصلا سأر جراخ نئاكلا لتلاب رهظ هنأ 1؟؟8 ةنس ثداوح ىف ىتربجلا ركد دقو

 اهثرمأ رهتشاو «ةبرتألا لخادب ةنماكران لولتلا نيب ةدهو ىف ريزولا بابي فورعملا بابلا ةلابق ةباطحلاب
 ًالاجر « (جاوفأ اهلع سانلا دؤرترثكو «٠؟؟ه ةنس ةنسلا هذه رخاوأ ىف اهروهظ دازو اهركذ عاشو

 اهملع ءاملا بصب ةطرشلا ىلاو رمأو . رباك ألا نم عمجي اهيلا لزنف ء كب ادختك اهّربخ لبو: انو

 وحن اهنورظني نوحوربو نودغي سانلا ًرمتساو « كلذ لعفف « اهقوف لتلا ىلاعأ نم ةبرتألا ةلاهإو
 هططخ ىف ىزيرقملا اهركذ ىتلا تكلا لالت نم اذه نوكي نأ دعبي الف نيرهش

 تح تا مهئافلخ نم هللاب زيزملل ناكف « ةيصوصخ ىتاكم نييمطافلل تناكو

 ليلخلل ةغللا ىف نيملا راكم يسن اهنف ؛ بئارغو سثافن اهبلغأ باتك فلأ رشع ةينامث
 طخب ةدحاو اهنم ؛ ىربطلا خيرات نم رشعلا قوف خسن اهنمو ؛ ليلخلا طخم ةخسن اهنم دمحا نبا

 لبرب ويسم هعبطي ملوأو ؛ نآلارصمب ةيطخ ةخسن نم ةقرو نم دجوت ال خيراتلا اذهو « ىربطلا

 ًارثأ هل انيأر الو ًاربخ ةنع انملع ام نديلب ى تكلا

 مهتم ةباقم فمك ب بنكلا نولي انك مهنا اهنم « بابسأل ةبتكملا هذه (ضيأ تلاز دقو

 ىف مكيلاممو ءارمألا توبي تبن ا دعل تبمسو ٠ مهمويي ىف تقرفتو ٠ مهلإ بفرص رخأتي ناكى تلا

 ىلا قرتحلا نبا لضفلا وبأ ةلودلا دامع ٌييزولا اهنم ذخأو . ه ١+4 ةنس رفص ىف تلصح ىتلا ثداوحلا
 رئاس ىف لثملا ةمودعللا رادقملا ةليلجلا بتكلا نم ةحلاص ةلجج هناماغ تايترمو هتابترم ىف ةيردنكسالا

 ' برغلا دالب ىلا ولتقم دعب تلقتو « ديلجنو طخ َنسحو ةمص راصمألا

 ملف ٠ ململا دهاعمو بتكلا رود ءاشنإ نع مهفرص ةيديلصلا ننورحلا نييب وبألا لاغتشا نأ رهظيو

 طق مل ةبنكم ىلع“ لدي, باتكى لع ْفقأ
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 ربملا مكيلام كيلامبو مهكيلام ةلود رصم ىلع اهفلخو : ةيبرملا اهثداوحب نييوبألا لود تضم
 ةيجربلاو ةيرحبلا كيلاملا ىتلودب خيراتلا بتكىف اهنع

 ءاج اير نكلو ؛ دادبتسالاو ةسرطفلاو لهجلا نم ميظع بناج ىلع نينلودلا نيتاه كولم ناك
 رارشألا قيرط نم ريملا

 المج اوطلخ ؛ ةباذع نوفاخيو هللا ةمجر نوجري « مهتسرطغو مبلهج ىلع « نيطالسلا ءالؤه ناك
 : مهيلع بوتي نأ ُهلا ىسع ؛ ًاًعيسرخاو احلاص

 . عماوجلاب اهنع رّبمتو , نآلا اهدهاشن ىتلا ةمخضلا سرادملا هذه هللا ناوضر نوفتي اوأشنأ

 اهيف اوبترو ٠ تافنصملا بئارغو بتكلا سئئافن اهيلا اوبلجو « اهفرخزو امانب ةدوحب رصم رختفتو

 تنكلاب اهؤاوُرو اهقنور رصم ىلإ داعف ٠ قازرألا نم مهيفكيي ام مهيلع اورجأو « نيسّردملاو ةبلطلا

 ةسردم ةبتكم ةيرحبلا نيطالسلا سرادم بتاكم رهشأ نف . نتفلاو ثداوحلا دبر هاي | اهتيلس ىذلا

 « نوالق نب دمع نب نيسح نب نابعش ناطلسلا ةسردم ةبتكمو « نوالق نب دم نب نسح ناطلسلا

 ؛ شءتغرص ريمألا ةسردم ةبتكمو ؛ ىرمحلا وخيش ريمألا ةسردم ةبتكمو ؛ كر دنوخ هنادلاو ةسردمو

 ؛هل مل باتكو . هديس نبال ةنللا ىف صّصخلا باتكك . سئئافنلا نم ةبتكلا هذه ىف ناك كو.

 هذه نمو ؛ ةبئارغ دس الو . ةرثكى صح ال امج ء دشر نبال سيلاطوطسرا بتكص يخلت باتكو

 1 رق تكا دا
 « ءارحصلابو ةرهاقلاب قوقرب ىتسردم ةبتكم ةيجربلا نيطالسلا سرادم ىناكم رهشأ نمو

 ةسيفن ةَّرد ةسردملا هذه توشد نيب نم ترهظأ دقو . خيش رصنلا ىبأ ديما ةسردم ةبتكمو

 ثراوت ىذلا ديمس نبال برغملا باتك نم تادلجم علرأ وهو . نآلا نيقرشتسملا نيب ًاروهشم ًالؤمو

 ني نم اهتيرخأ ىلا تاراحلا ةلسو..:اذهب دعس نأ ممرخأ « دحاو تبي نم ءاملع ةتس ةفيلأل

 هذه رداون نمو . ةيرصملا ىتكلا راد ىف ىهو « هللا ةمحر « ديعس نا دب طخي ةبتكلا هذه توشد

 بتكلا راد ىف اهبلغأ دوجوم ءاهالحو ابطخ ىف ةبيرغ ؛ ىرهزألل بيذهلا باتك نم ةخسن ةبتكملا

 نيطالس بتكر ئاس نع اهبتك تدرفنا ىتلا ءارحصلاب ىدومحلا ىابتياق ةسردم ةبتكمو . ةيرصملا

 هذه تناكو . خطط نب كيزأ ةسردم ةبتكمو . اهالح ناقتاو اهطوطخ نسحو اهقرو ةدوحجب كيلاملا

 اهتاودأو تاقيملاو كلفلا تكب ةصاخ ةرجح ايف ناكدنأ اهآر ةقث ىنربخأ دقف « اهباب ىف يآ ةبتكملا

 اهتتشتو ةبتكملا هذه عايش ُدزو اشاب ليعامسا دهمل فاقوألا مومع ناويد ىدختسم قنع ىفو
 أوسنو « ىلع دمح عراش حتف ةدارإ دنع هيف ام لك نم اذه كبزأ عماج اولخأ دقق ٠ ةمايقلا موي ىلإ

 نب افازوأ بتكلا ثدشت مماجلا مده اناق .٠ نوملعي ال مهنأك ممروهلظ ءارو اهوكرتو ةبتكملا

 اذ



 هفاقوالاناويد ىدختسم ىلإ لصوو نزحنا ريملا اذه رشننا الو . مدهلا لامع اهبلغأ ذخأو « ضاقتألا

 ليلقلا ريغ اهنم اوكردي يلف ءاهئمش ل اونأ
 رصم ىلإ ميلس ناطلسلا لوخدب كايلاملا ةلود تلاد ىتح « ةلها ةرماع بناكملا هذه تلاز امو

 هلمجو « اهنساحأ سئافنلا هذه نم اوبختتاف  ءالضفلا نم ”ممج هشيج ىف ناكو . مهيديأ نم اهذخأو

 ١؟؟0و 5١؟١ ةنس ىف ةناتسالا ىلا ىتلحر ىف تافلؤملا هذه نم ريثكلا عر . لمح امف ةناتسالا ىلإ

 نوكأ الو . نآلا ةيرصملا تكلا راد ف روصلا هذهو ىسمشلا ريوصتلاب اخسن اهنم ترضحأو

 اهب نإف  ةيرصملا سئافنلا هذه ببسب ةيقرشلا بتكلاب دلب ىنغأ نآلا ةناتسالا نإ تلق نإ ًايلانم

 ءارعألاو ءاماعلل ةيصوصحلا بتاكملا ريغ اذهو ؛ ابرقت دلع فلأ ةئام ىلع لمتشت ةبتكم 4م
 ةنس ىلا « هيلا تافتلا الو هب ةيانع ال . ًالفغ ًالمبُم ةيرصملا ىتاكملا هذه ىف قب ام َرمتساو

 ؛ اهيلطي نمل اهنوريعي نيظفاح امل ترو « تابتكملا هذه فاقوألا ناويد رصخل . ةيرجه ٠6

 تا مل بترو « مهلهجأو قلما رقفأ نم مهبختا دقف « نيظفاحلا ءالؤه نييعتب اهيلا ءاسأ ةنكلو

 كبزأ ةسردمو ىابتياق ةسردمو نسح ناطلسلا ةسردم ةناخبتكب ًالثم تدهع دقف ءاوس مدعلاو ىه

 يرش ًابتار هل تلعجو قالخألا طقاس ًاريقف ناكو « ىناهلسلا نباب ىعدي_ صخش ىلا خطط نب
 ئذلا ظفاحلا اذه عنص اذام . اشرق نورشعو ةسمخ هردق « ثالثلا تابتكملا هذه ةمدخ لباقم

 لس تحت ناكم ىف ركسلا بصق ميدي ناك ؛ هبتار ىف ٍققو هقالخأ ىف طوقس عم « هيلع بيقرال
 اهءارش اوفلأ صاخشأل عيب بناكملا هذه بتك نم ميظع لزج هبناجبو ٠ نسح ناطلسلا ةسردم

 أريثك اًطيش ليلق نمز ىف اهنم عابف شنم

 ةيرصملا تكلا راد ءاشنا

 وبدحلاا ىلع ضرع ؛ فراعملا ريدم ناكو ؛ كرابم اشاب ىلع موحرملا ىلا هربخ لصوو ةراريشا الو

 تشو نيثباعلا تبع اهيقيإ ٌصاخ ناكم ىف فاقوألا دجاسم ىف ىتلا بتكلا هذه محي نأ . ليعامسا

 -(ةيرصملا بتكلا راد) ةيويدحلا ةناخبتكلا ءاشناب هّرمأ ردصو هبلط ىلا ةباجأف ؟ نيملوملا ةاونلا
 ىذلا ناكملا ىف «زيمامللا برد ىارس ىف ًاصاخ اناكم احل اشاب ىلع موحرملا ّدعأف . ةيرجه ١؟م# ةنس

 مالا ىّتس اك. مولعلا راد اهامس ءاهب ةصاخ ةسردم اهبناجي لمجو : نآلا ناحتمالل اًدعم ناك

 رظان نم اهنوؤشب موقي رم اشاب ىلع موحرلا اهلل بترو . « لملا راد » ةماعلا نييمطافلا بتكراد

 دجسم برقب ةموكحلل تناكى تلا ةريغصلا ةبتكم ا لقنب اهأدتبأو . نيشارفو باتكونيمأو نبريذمو

 عم نأ هل تيشي اع كلر اهنا (نيرادلا) املا نك له خ مرح 2 نسل اندم
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 هذه لقن فراعملا ريدم ىلع هنيدت ىف هدوحج هسفن ىف مقنف « دوج ىف نرد اذ ناكدجاسملا نم ابلقنل
 ىلا بهذي ناكوبترم ىلع اصرح ُةنكلو ءاهيفقاو طورشل فلاخم هنأ ةنم امعز ءاهنكامأ نم بتكلا

 ظفح ةنأ كلذب ظو . هناكم ىف رثك الا كرتيو ؛ تكلا نم ةفئاط اهبتاكم نم ُذخأيو دجاسملا

 نيفتاولا نأ ىأرل ًاليلق رئدتول هللا ةعاس « هنأ ىلع . ةمات ةفلاخع نيفقاولا طورش فلاخي ملو « هّبرم

 «ةحلام ُديغ اهنأ اوماعواو ءاحل نيصحلا ٌصحلا اهنأ مداقتعال الإ اهنيمب نكامألا هذه اهل اوطرش ام

 ناكف رّدُق اذكه . هيف اهيلع ٌنمْؤي ناكم ىلا اهنم اهجرخُت نم اوركشل

 دجاسلا هذه نو ؛ دجاسملا بتك مج ىف تركق ةيرصلا ةموكحلا نأ نيقرشتسملا ةالقع لع ءالو

 رفصألاب ةلفمملا اويغرو ؛ريتلا بذملا ىلع نآمظلا د ةورو اهيلا اودرو تاحلاصلا تايقابلا اهيف لازت ال

 انيك حت كلا مقنع لع نوور نوفر كتل لاو ادة اوزدعام "لك اهنماوذخأو عداحلا

 دجاسم نا ىدورابلا ىاساشأاب دوم موحرملا هرصع ابدأ ديس مف ١؟هب ةنس ىلا ةسالتخا مهنكمي ام

 ىلع ارظان كاذ ذإ ناكو ءاهيف ام لك ( ةيرصملا بتكلا راد ةيويدحلا ةناخبتكلا ذخأت مل فاقوألا

 بتكلا راد ىلا فاقوألا دجاسم ىف قبب ام لقنب ٌهرمأردصأو ٠ ًابضغ طاشتساف ٠ فاقوألا ناويد

 ةنكمأ دجاسملا نم ريثك ىف دي ناك ىتكلا هذه لقنب فلكن م نكلو . هرمأ ذفنف « ةيرصم ا

 ناوضر ةبصق ىراداتسالا دوم ريمألا دجسم لخد امل ةنأ ىتح ءاهانب نم ىمنت « ةيواخ ةيلاخ بتكلا
 ةنيغلا سلافنلاو ةيلاغلا رردلا هذه نم ةيلاخ بيلاودلا دجو « ةرهاقلا نم

 هلمجحتو « بتكلا نم اهؤارش اهنكمأ ام لك ىرتشت لوألا اهناكم ىف ةناخبتكلا ترمتس

 هيلا اهتلقنو « ناويدلا ناكم فراعملا ةراظن احل تلخأف « اهناكم اهنع قاض ىتح « اهف ماعلا 7

 نيماعملا ةسردم هيلع اهتفلخ ىذلا ناكملا وهو ؛ ًاييرقث ١66٠0 ةنس

 طسو ىف ”مقاو ةنأل « ىلاحلا اهناكم اهل تبختاف اهب عافتنالا لهست نأ كلذ دعب ةموكتملا تأر مث
 ا ةنس لوأ ىف روبمجلل هب اوبأ تحتفو . منضلا ءانبلا اذه هت و اديدحت ةرهاقلا

 نفل



 هعمج طل دمت ذاتسألا

 ىف ةريخو مالطا باتكلا رثك أ نمو . رصم ىف نيماحم ا ان
 ريكفتلا ريثك. ةينوناقلاو ةيبدألاو ةيفاسفلاو ةيقثالاو ةيعاتجالا مولعلا
 "فعل ةقرو روصتلا ةقد ىلع لدب, « نايبلا مئار ءاشنالا ىف هبواسأو ؛ريحتلاو
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 هماقلو . ةداملا ةرازغ ىف ةيقارلا ةقبطلا نم ىهف هتافلؤم امأ . نادجولا

 تاعوضوملا فلت# ىف تالجملاو فحصلا رودص ىف ةميدب تالوج

 ىلع ديدحتلا بيلاسأب نيذخآلا نم وهو مملاو بدألا 01 ؛ ةمئاذ ةرههش هلو ةماعلا ةينطولا نوئشلاو ةيدألا

 قار بدأ عم ةرظانلاو دقنلا ىف هجحلا ىو ةأطولا ديدش . ةثيدحلا قرشلا ةضمن 5 ىثَم ىتلا ةحيحصلا دعاوقلا

 ءاعدالا نم ةمياس ةحطو

 ىلع لمتشي ريبكسلا مطقلا نم ةحفص عه ٠ وحن ىف « برغملاو قرسعملا ىف مالسالا ةفسالف غارات »ه باك : هتافاؤم رمق ذو

 « نودلخ نبا « دشر نبا « ليفط نبا , هحاب نبا . ىلازغلا ءائيس نبا ء ىنارافلا , ىدنكسلا : م ًايءالسا ًافوليف رصع ىتئا محارت

 ةيوترفالا ةفلفلاب ارث راقمو مهئافاؤعو ثراكفأ لياحتو مومدابه حرش عم مه هيوكسم نبا ء ىترعلا نب نيدلا يحي . مثيلا نبا , ءافصلا ناوخا

 ىلعسولا نورفلا ىف ةيرغلا تارامالا خيراتل مءاج وهو ليفايك ام الوقب ةمالسعلل « ريمألا » باتكو . هناب ىف ديرف باتك وهو

 هنايب ةوقو هتردق» هيف تاجن دقو « ىبهاحلا رمدلا » بانك ىلع درلاف دمارلا بابشلا باتكو

 ظوفح كب يل زوتك هلا

 ةيبطلا فراعملا رشن ىف مهميصنب اوماق نيذلا نيلماعلا ءابطألا ربمشأ نم

 لقي ةمدخ ءابطألاو بطلا سرادم مدخ دقق . دالبلا ءاجرأ ىف ةثيدحلا

 نف ىف امس الو ةيبطلا مولعلا فاتخم ىف ةميقلا هفيا اب ءانثو دمح لك اهدنع

 لابلل قالقإ اهدشأو ةيلوئكسم بطلا عورف رثكا وه ىذلا ةدالوإ

 فك نابأف « ةدالولا نف » و » ريهشلا هباتكر يطخلا نفل !١ اذه ىف رهظأ دل

 ةنجألا نع راطخالا أردت فيكو ديلوتلا ةيلمع ءانثأ ىف تالكشملا لح

 ةريطخلا لاوحألاو ثداوحلا نم ًاريثك لت ىتلا روصلا نم ريثكل ةلءماش ةحّمص ةئاعبس ون ىف وهو . تابمألاو

 مضو هموسر ةرثكو هتداه ةرازغو همج ىف اًنأش هقباس نع لقي ال ىذلا « ءاسنلا ضارمأ » ربشألا هباتك رهظأ مث

 اهءاونأب ةيجالعلا قرالل فاو اًحرشو ضارمألا هذه اًمضاو اًمصو ةبلطلاو ءابطألا ماءا هيف

 ىتلا تالاحلا نم ريثك ىف نيم دشرك تادلوملا ةفئاطب اًصاخ نوكي داكي ىذلا ءاسنلا ضارمأ ءىدابم باتك مث

 هلمعو هملعب هدالبل هتامدخ ىلاوي ريهمشأ ' بيبطلا اذه لازل < الو ١ ل ١) ى ةعرس اع ىهتش

 انني



 كب نطل نيمآ دمحم

 ةناكمو ؛ ةلودلا لاجر نم مرتحم ماقم ةمأ لكىف 3 ةيبرتلا لاجرل

 ناهذأ ريت معلا دهامم ىف ةقلأتملا محيباصملا مبف بعشلا سوفن نم ةزاتم

 ةفاقثلاو ةقرعملا لبس ابمامأ !ىضغلو ةئشانلا

 ىلع نم ريخ م » : هلوقب ةيرصملا ةلودلا ءارزو دحأ مهفصو دقو

 : ١ « مهريغل ةءاضالل مهسفنأ نوقرحي مهنأل ضرألا هجو ىلع

 نيزرابلا نم ناكف ءةمدخ لجأ ممامت و معلا اومدخ نيذلا ماركلا كئلوأ نم ىنطل كب نيمأ دم ريبكلا ذاتسألاو

 ةيلالاو فراعملا ىقرازو ىف ةريثك 0 بلقت دقو ةدارالا ةوقو ةميزعلا ءاضمو ةهازنلاب طل دوهشملا ؛ لاج لا اذه ىف

 3 سفتنلا ةزعل 'ىلتمملا مضاوتلاب و 3 عبطلا ءامصب فورعم وهو ٠ اهاس فراعملا ةرازو اراتكس 3ك |ههريغو

 ارك نوابعكو ارك وماعي نيزملا لاثم ريخ هريكفتو هتوده ىف وهو ١ هحض ريغب

 نيرا ةيوحأ باكو . ىملع ةساهلاو ةعبارلا نيتذسلاب ساخ ةيوناثلا سرادملل ةيئادتبالا اكيناكيملا باتك : ةيسردملا هنافاؤ- نمو

 عبارلا ءزحلا ثيدحلا باسحلا باتكو ةبوناثلا ةاخلاو ةعبارلاو ةئلاثلا تاونسلل ةمظتنما ةيسدنهلا لاكشأألا باتكو . ةيئادتبالا اكيناكملا

 ىاثلاو لوألا ةيلمعلا ةسدنهلا باتك ىن م دحأ وهو . فراعملا ةعبطع عيطت اهعيجو

 قرشلاو قلاع ذاجنألا

 . رسصم ىف لعلاو بدألا نأش ىهفارو ٠ ىنرعلا نايبلا ءاول ةلهخ نم

 5 روبظلا لاه هب وغُمسإ الو ٠ ةرهمشلا بح هلا وهمس الا عبطلا 2

 راطم لك ةرهشلا هب تراطل هماق هب ىرجي ام لثم بيدأ 3 ىرجوأو

 ا 0 ا 0 هركتحا مث «اعادتبا هسفنل هعدتبا انأكص اخ ءمباط ءاشنالا ىف هبولسألو

 اهبذعأو بيلاسألا قرأ نم وهف ؛ ًاراكتحا هماقل

 ن“* للاخ ٠ هبواسأب لاح اهرثكاو ٠ بتكلاو تالحلا نوطب ىف ةثوثيم (١ فحصلا رودص ف ةروثنم هماق راثاو

 بحسلا لالخ نم هتعشأ لسري ردبلاكك لذ ىف وهف . همسا كذ

 رّوصتلا ةقد نم هللا هبهو اع ةيقارلا « ةب روتاكير 5 0 ةشإ رطلا ىلع فصولا ةداحا ىف ةيب رعلا ب تاكا روش قو

 ريسلا رذت#ي ؛ كلاسملا ةرعو ةقيرط ىو . ةمئارلا ةكحلا ةتكتلا لاسرا ىلع ةردقملاو , نادجولا ةقرو لاخلا ومسو

 0 د نايبلاو ميدبلا ةيصان ىلع نيضباقلا . ملسلا قوذلا باحصأ ريغ ىلع اهمف

 ةينطولا ةيب رثلا باتك بحاص وهو رصم ىف اهريغو ملعتلا رئاودو ةي رازولا رثاو !1 ىف ةريثك فئاظو ىف جردت دقو

 دحأ وهو . ةيريضحتلا سرادملاو ةيئادتالا سرادل ف ةريخأألا ةنلا ذيمالتل ةجرخأ هبولسأ ىف ىو هباب ىف ديرفلا

 ىبرعلا بدألا مجرات ف لمجلا باتك ىنلؤم



 نسح كب ملس
 ةزيجلا مارعأ راو 4« رو عراد ةربفم فشنكم

 سرادملاب ميراتلا سردم ناكف ١1 ةنس ىف ميلعتلا لاجم ىف رهظ
 ابك أب ةهحتم تناك ريكفت و ا١افعأا ةلس يح ةيريمألا

 هذه ىف ةيسردملا بتكلا ضعب مجرتو فلأق ةيخي راتلا مولعلا ةيحان ىلا

 فحتملاب ًادعاسم اًنيمَأ نيع 9١؟1ةنس ىفو . ةردقعو ةعارب رهظأف مولعلا

 لهامم ىلا هريكفت هجتا ذإ هفورظ نساحم نم كلذ ناكف ىرصملا

 اسملاو ايناملأو اسنرف دالب ىلا راثآ ةثعب ىف دفوأ نأ ىلا اًبقنم اًنحاب هراكفأ اياطم ثحي ذخأف ميدقلا ىرسدملا خعراتلا

 ىلا روهظلا ليبس ىف ةعساو تاوطخ وطخي ذخأ مث . ًاليمج القص اهئانثأ ىف ةفرعملا ةتلقص تاونس سما ثكم ثيح

 ةزيجلا مارها راوجي ةعماجلا رئافخل ريدم مث ةيرصملا ةعماجلا ىف ةيدقلا ةيرصملا ةغللا ممل ًاذاتسأ 9١؟8 ةنس ىف نيع نأ

 5 لوأ هلوامم تفشكىلاتلا مويلا فو 1955 ةنس ربمسيد نم 1١ موب ىف رئافحلا كالت ىف لمعلا أدب دقو

 رجحلا كلذ مضوم ىف هلواعم تابرض تلاوت مث . ىلبقلاو ىرحبلا نيهجوال 30 نهاكلا « رو عر» مسا هيلع

 عيمج ىلا ريطخلا نشكل اذه فصو ةانألا تامحو . ميدقلا ىرصملا يراتلا ىف تفرع ةربقم ربك ]هل تفش + ناو

 ىف قبسلا بصق زرحأ ىرسصم لتوأ هنأو « ءاملا هتمهو ريكلا ذاتسألا هذه لضف ةركاذ نيب رغملاو نيقرشللا راطقأ

 ليبسلا اذه

 ىردنكسالا دما خيشلا

 1 ملاونم ىلع جعسل وا مهنع ذدخؤب نيذلا فر ىلا بدألا مالعأ ن هم

 ةيب علا راطقألا نم ريثك ىف ةيملعلا دهاعملاو مماجلا ىف ةرهشلا عئاذ ةمساو

 رودص ىف ةزراب ثحابمو َهَق ةقئاش تار ضاحم ةيب رعل ١! ةغللا 50

 نم ءاشنالا ىف هبولسأو . ةيماعلا تالجلاو بتكلآاو فحصلا نم ريثك

 نيايلقلا دارفألا نم وهو اناي اهكضوأو ةرابع اهساسأو بيلاسألا قرأ
 فحاصملاو ةرخافلا بتكلآ مبط ىلع فارشإلا ىف مهب قئوب نيذلا

 دهشت ةبئاص ءاراو ةهجو تارظن ةيرعلا ةعابطلا نوئش ىف هلو . اًعبطو ةغل ءاطخالا نم ةميلس اهراهظإ و ةعركلا

 اطوادتت ىتلا ةيفنلا ةيسردملا بتكلا نم هرهظأ اه ميلعتلا لاجم ىف فورعم وهو . راكتبالا ةوقو قوذلا ةمالسب هل

 .اهريغو رصم ىف سرادملا ةبلط

 ريبكلا عطقلا نم ةحفص ه٠ ٠ وحن ىف ىناثلا ءزجلاو لوألا ءزجلا ةيوناثلا سرادملل « ءىراقلا ةهزن » باتك : هتافاؤم رهشأ نمو
 لودلاو رصم خيرات ةوفص » باتكو « ىبرعلا بدألا عي رات ىف لمجما » باتكو « ىبرعلا بدألا ىف طيسولا » باتك ىف وم دحأ وهو

 ةريزغلا هدراومع ميلعتلا دع لازي الو 6 ةيبرعلا

 نإ



 فرشوم راسا ةاكمألا

 ةيقاخلاو ةيبدألا ةفسلفلا ف ةميقلا تايرظنلاو ةليجلا ثحابملا بحاص
 هبواسأب ديرلاو ريهشلا « ناسنالا نيأ » باتك ب حاصو . ةيعاتجالاو

 اهءاكحو ضرألا كولم دشاني و ب رشبلا ىلع ةريغ هيف بهلتي . هعوضومو
 ليبس ىف لمعلا ىلع اونواعتي نأ بوعشلاو مألا باوتو اهساوسو اهءاماعو

 ميوقلا طارصلا ىلعاوريسيو ملفلا نع سانلا لدعي نأ ىسع ملاعلا ةداعس

 نم ماعلا مالسلا جارختسا ناب : باتكلا اذه عوضوم صخلمو

 ٠ ةيناويح مويلا ةيندم ناو .ةعيبطلا ساسأ ىلع ةسايسلا ناينب و .ةيناسنالا رطفلاو , ةيكلقلا تاماظنلاو « ةيعيبطلا سيماونلا

 هتوق جرختسي ملو هتيناسنا مهغي ل ناسنالا نأ نايب و . ةيقيقحلا ةيناسنالل سانلا ةوعدو

 لاوحأب اهنراقو اهاو-أ ثحو اهناكس بطاخخل ةرايسلا بكاوكلا ىلا لاخلا ةحنجأ ىلع اذه هباتك ىف راط دقو
 مايفألل اهبرقأو بيلاسألا عدبأ نم بولساب كلذ لك. ةيقشلا ضرألا

 , 181١ ةنس ويلوب رمش ىف ارتلكتاب دقعنا ىذلا ماعلا سانجألا رمتؤم ىلا ديلا طخم انوسنم هعبط لبق اذه هباتكمدق دقو

 فراعملا ةعبطم ىف عوبطم وهو ماع ناسحتساو ليمج مقو هل ناكف

 ىتاتسبلا ميدو ذاتسألا
 ” اب

 أدب دقو . اعوبطم ًارعاشو اعراب اتاك ناكف ؛راحلاو مالقألا نيب ث

 ةروبشملا ىريفا دروللا ىزيلجنالا ةمالعلا تافاؤم ةمجرتب ةيدآلا هتايح

 دعب اًباتك ةبب رعلا ىلا اهرهاأف ةيقالاو ةيفداقلاو ةيعاتجالا اهييلاسأب

 تارسم » و « ةعيبطلا نساحم » ىهو . ميدبلا عئارلا هيولسأب باتك

 » ةاحلا ىنعم »و « مالسلاو ةداعسلا »و « ةايحلا

 ىدنملا رعاشلل ةيمارغ راعشأ ةعومم نم تاراتخم ىلا دعو . لالحلا رحسلا وه ظني مايخلا رمع تايعاب ر برع دقو

 ارثنو (مظن اهب رعف روغاط تاردنبار مععلا

 هماقب ىب هلا بدألا مدخي ريبكلآ بيدألا اذه لازي الو . ةبئاص ءازاو ةهيجو تارظن ةيب رعلا ةغللا نوئش ىف هلو

 نيطسلف ىف نيماحملا ةريخ نم نآلا وهو ارهاب حان حجنف هغارف تاقوأ ىف قوقحلا سرد دقو . ةداقولا هتحيرقو لايسلا

 م



 كب فيهوبا ديما دبع روتكدلا

 ةيئاضقلا رثاودلا ىف هاوذالاو عاعمالا ءلم هتايح ىف ناك اي همسا لازم ال

 ىتلا ةزاتمملا ةيلحلا رابجلا هماق راثآ لازت الو . رصم ىف ةيدألاو ةباعلاو

 ىتلا ةريخذلاو ٠ اهب نضي ىتلا ةرخافلا ةينقلاو ء« بتاككا اهب نادزت

 هضماوغو ءاضقلا تالضعم نم ريثكص ىف اهيلا مجري

 ماما نيماحلا ءاظع نم ناكف اًميدب ًالّقص ةيئاضقلا ثحابملا هتلقص

 ةيراجتلاو ةيندملا تامفارملا سردي ناكو . العلا فانكتسالا ةكحم

 باتكو « رصمو ىمظملا ايناطي رب نيب قافتالا دعاوق عورشأ ىلوناقلا فييكتلا » بحاص وهو . ىلودلا نوناقلاو

 تاتكو ..: ريكلا مطقلا نم ةحفص فلأ و ىف وهو « ص٠ ىف ىلاضقلا ماظنلاو ةيراجتلاو ةيناملا تاعفارملا »

 اب روأ ىف صاخلا ىلودلا نوثاقلا » باتكو . ةحفص فلأ وحن ىف « ةبراحتلاو ةيندملا داوملا ىف ظفحتلاو ذيفنتلا قرط »

 ةبرصملا ةيكلملا بتكلآ راد ةرادا ىلوتو ةيكلملا قوقحلا ةسردمل ًارظان ناكو ةحفص ةئاماثو فلأ وحن ىف « صم ىفو

 ةايحلا هذه ىف هب دهملا رخآ كالذ ناكو

 كب ىنهذ مالسلا ع روتكدلا

 طويسأ فانكسا ةكحم راثتسملا

 ىف هيلا مجرب ةححو ؛ نانبلاب مهملا راشي نيذلا ءاضقلا مالعا نم مع

 حيباصملاك اوناكف رهف ا نذل ةنالثلا كلءارأ دحأ وهو .تاللضمملا

 نم هورهظأ 8 مريغو نيماحمو ٌةاضق نا هتاهحو نوناقلا اح نس ةئيضملا

 رامفملا اذه ىف لاج دقل . ةينوناقلا مولللا قلتم ىف نأشلا ةليلجلا تافلؤملا

 ديملا دبع روتكدلا موحرملا هيف لاج مث ؛ لولغز اشاب ىحتف موحرملا
 ءاكذلاو ٠ معساولا ملا نم هنع فرع اب لاجلا اذه ىف لوجي كب ىنهذ مالسلا دبع روتكّلا لازي الو ,كب فيه وبأ

1 

 اهتاحفص دعتو ٠ ةني زونكو رئاخذ ىهف هتافلؤم امأ . ريبحتلاو فيلأتلا ىف ليما ربصلا نم هب رهتشا اعو . دقوتملا

 : هو هنطو ىنب ىلا اهراهظا ليبس ىف لصاوتملا لمعلاو ءانعلا نم دياك ام ىلع ليلدك اهئامسأ ركذب ىنتكتو فولألاب

 « تامازتلالا » -- نيأزج ىف « تامازتلالا وأ تانيادملا » - نيٌةزح ىف © ةماعلا ةءالولا ةبحاص اهرابتعاب ةيرصملا ةموكسحلا ةياوكم »
 لامعأ نع ةلودلا ةيلوكم » س « ىراحتلا نوناقلا » «  ريغلاو نيدقاعتملا ةءاحو ليجستلا » - « تانيمأتلا » «  لاومألا ىف»

 « ةئاضفلاو ةيبقفلا نيتيحانلا نم ةماعلا تاطللا

 فيلأتلاو فيقثتلا قيرط نم هدالب ةءدخ ىف هينافتو هلضف ىلا ريم اهريغو ةيئاضفلا فحصلا ىف ةروثنم ةعوّدتم ةفئاش ثوم كلذ ريغ هلو

 نأ



 نيسح هط روتكدلا

 ةيرصملا ةعماجلا ىف بادآلا ةيلك ديم

 هئحابب مئاذلا تيصلا بحاص ؛ هنيطاسأو ىبرعلا بدألا نيقاهد نم

 لوألا زارطلا نم ىعف هتافلؤم امأ ءيلملاو بادآلا نوئف فلتخم ىف ةعئارلا

 راطقألا عيمج ىف ةيرعلا هارق اهيلع تفاوت « نايبلا ةوقو ةداملا ةرازغ ىف

 عاصقلا ىلع عاجلا تفاهت ؛ عاقصألاو

 ىف ىبرعلا بدألا ةحاس ىف ةئيرجلا هتالوجب ةرهشلا هب تراط دقلو

 . نانجلا نم مذأ جورخ ؛ ناديملا نم هتعاسا جرخل هاوس اطاجول  اهدعب امو ةياهاجلا روصعلا

 كالذل ناكو , مبءالفأب ةماق مدطصاف .هتاي رظنو هثحابم ىف هيلا بهذ ام ىف باتكلالحاطف نم ةبخن هل ىدصت دقو

 وهو آلا ةكرعملا لحنت لو ؛ حافكلاو برملا ةحاس ىف لفاحجلا داك ةةحلحو , حامرلاو فويسلا ةلصافك لضاض

 رب واغملا اهسراوف ن* دودعم

 ماهاو نايبلا ىحو هنع قل بتاك « ىترعملا ءالعلا ىنأل ناك اك » نيسح هط روتكرلل نوكي نأ ردقلا اشو

 هتافاؤءروطس نيب ىش# ةباطخلا حور ؟ىراقلا سحب كلذلو ءرصملا اذه ىف بدألاو رقلا لوقي ام هلع وأتيو ىركفلا

 ًالالح رعب ساطرقلا ىلع دلسري مث ؛الاجترا لوقلا لجتري بيطخلا فقوم ىف اهنأك ىو

 ىيشاشنلا فاعسا ذاتسألا

 ىدلعلا ملا ىف وضعلاو , نيطساف ىف ىداضلا ناسالا ءابدأ رياك أ ه3 4

 . اهضامنإ و اهزازعإ ىف نافتم ءهتغاب وخل , ماثلا قشمد ىف ىبرعلا

 تعنص ام ٌريخ اهنأ : اهيف لئاقلا وهو ؛ هرخافمو رهدلا زونكنم اهدعي

 بواسألاو ظفالا ىف دادمألا تاذ اهنأو ؛ نامزلا دب

 عساوو هماع ةرازغ ىلا ريشن ةليلج ءارآ ءوضوملا اذه ىث هلو ٠ ممجأ تول

 تيصو ةزيزع ةناكم هرصع ءابدأ نيب هلو . نانرلا ظفللا ىف محْفلا ىنعملا لاسرا ىلع باتكلا ردقأ نم دمي و . هعالطا

 ىتلا « ربك ألا اهرعاشو ةدرعلا ىف » هتلاسر ملاطت نأ كبسحو . بدألا نونف فاتخم ىف ةعلارلا هتالوجل مئاذ

 ليبس ىف لجرلا اذه داهج نيبنتل 1958 ماع ىف ةرهاقلا ىف مقأ ىذلا . كب قوش دمحا رعشلا ريمأ ناجرب» ىف اهاقلأ

 باتك امنه ة#يق راثآ ةيبرتلاو ميلعتلا لاجم ىف هلو . بابلألا ىوهتسيف هنايب ءايض ىلجتي كلانبف ةيب رعلا ةغللا زازعإ
 ضايفلا هماق دراو ىبرعلا بدألا دمي لازي الو رابظتسالاو ةعلاطملا ىف ةيئادتبالا سرادملا « ناتسبلا »

 افي



 ناب اننا نحس روتكدلا

 ىلا دصقو . اهف ةيوناثلاو ةيئادتبالا هسورد قلتو ةناتسالا ىف أشنو

 هنداممش لانو امتيلكىف بطلا سرد ىلإ فرصناف 1م ةنس ىف سراب

 ممتع ةذقاسألا ريهاكم ةراذإب امتانعتس ىف لسي لطو قرش هن

 ' : تناكف ١9.097 ةنس رم ءاجو . ةحصلا !ءو ةدالولاو لافطألا بط ىف

 ةرهاقلاب ىسنرفلا ىئشتسملل عباتلا ءاطقالا ديعم ءاشنإ ىف دب هل

 شويج ىف نيدنجلا ةحلاعم ىف ىربكلا ةيملاعلا برحلا ءانثأ كرتشاو رسم ىف رمورك ىداللا فصوتمل اًدبط نيعو

 رمحألا بيلصال ةيضألا برحلا ةيلادم لانف ءاذاحلا

 ةعفانلا هتاهدخل ًاريدقت « سراف » ةقبط نم لينلا ناشنب هيلع ةيرسعملا ةموكحلا تمعنأ دقو

 ةحصلا لعو لفطلا ةيبرت ىف ةعتممل تكلا نع ةميقلا ةلسطنلا كات“ لففلاب هل يبشر وب زكدلاب ديانا ؟ دياز

 نك ماتا مداد ايهيودت ةموتسلا قراملا ةرازوتبو ردو اموت لوألا ىناك اناا طعألا كنالغو و

 ايزي روف ل لع لاو نوما وترا ميمج ىف تابلاطلاو بالطلا نم فولألا تارشع امن دافتساف

 فراعملا ةعبطم ىف عبطت بتكلا هذهو

 كوبود .س 2 مادم
 ١

 ةءافكلا ةماعلا ةربخلا ىلا تعمج .ةقذاح ةميكحو « ةلضاف ةديس

 ىف اهسورد تزهتاو اسنرف لاعأ نم « وزيل جروف » ىف تأشأ . ةيبدألا

 لوألا ماقلا ىف تناكق ١ سيراب ىف بطلا لع تفلت مث « ناور » ةنيدم
 لمعلا ىلع اهتردقمو اهفراعم ءابطالا ةذتاسألا ردق دقو . اهبارتأ نيب

 اهو . ةيسنرفلا ةصاعلا ف سيول ناس ىفشتس» تايكحل ةيئر اهوراتخاف

 «ىعوأف مج دقف « تيبلاو ةاتفلا » اهباتكامأ . اهعالطا عساوو اهلضف ىلا ريش ةميق ثحابم ةحصلا لعو ةيبرتلا لع ىف

 ةيلهأ ةريثكس راد. اهّوذح تذحو : اهسرادم ىف هي ردت ةيمومعلا فراعملا ةرازو تررقف ةيب رعلا ةفالا ىلا مجرتو

 فراعملا ةعبطم ىف عبطي وهو . ارارم همثط ديعأف ةيب ردلا راطقألا ىف

 نيل



 ليت ني روكا

 نيثحءابلا أرجأو رهظأن مو ؛ قرشلا د ل

 تراطو هنامز ىف هتيص عاذ ىتح ةيقسلقلاو ةبدألاو ةيعامجالا نوؤشلا ىف

 هيلع لمحل ىمتامتجالا ماظنلا ىلع نيقانلا نم ناكو . راطم لك ةرهشلا هب

 «هتاليعزخو هب ويع ةرثكل هناكرأ ضي وقت لواح هن اكءاوعش تالم هماقب
 املس ىتلا عئارشلاو نيناوقلا ىلع اجراخ « ةايحلا مظأ ىلع ًارثاث دغ ىتح

 مولعلا ساسأ ىلع داشي نأ بج ىعامجالا م اظنلا نأ هبأر نمو . ةيرشبلا قنع ىف ةليقث الالغا 0 هسفنا ناسنالا

 مولعو « ةذوعش بطلا مولعو « تافافنس هتئل مولعو . اهتمت لئاطال ةيءالكت اكحامم ةفالا مولع نأو . طقق ةيعيبطلا

 لءجي ءارولا ىلا تافتلالا نأل . امي رس اًمدقت ةراضحلا مدقت ليبس ىف ةرثع خعراتلا مولعو . تايغاشم ةاءاحلاو نونافلا

 عطب مامالا ىلا ريسلا

 د أو اهريغو ةيب رثلاو ملعتلاو بدألاو مجراتلا بت كيم قرحن نأ و هنأ بابلا اذه ىف هئر 00 نم غابو

| 

 نباذلا راوطأ هيف فلاخ 9 كلذ ريغ ىلا ةعيبطلا هيلا ف قولو لفعلا هب ىو 5 ىلع ةسيسأوم هدب دج ةايح 3 اسالا

 سانلا ىلع ةبنصم سانلا صضعب ع ده ىح مهدئاقعو ممراكفأو

 اء « ناديملا ىف تيثو ؛ لاطبألل لاامبألا ةعراقم اهعراقو اهل دمصف همعازم تدنفف ةريثك مالقأ هل تادصت دقو '

 اعراب اًبيطو اعوبطم ًارعاشو اديحم اتاك ن اكو . ناهربلاو ةححلا ةناتمو « نآيبلا ةوق نم ىتوأ

 ىف ةريبكلا مطقلا نم ةحفص ةياماث وحن ىف ناعقي نيازج ىف « ءاقترألاو ءوشنلا ةفساف » ريبشلا هباتكهماق راث 1 نمو

 فراعملا ةعبطم ف عوبطم ىلاثلا ءزرخلاو 5 هيأع رت حرسشو نورد بهذم

 ١ مالقألاو سورطلا نيب ذل ةايحلا مل بيطت ال نيذلا ةيب رعلا ويش نم

 رئاود ىف نيفورعملا نمو ؛ ىلرعلا بدألا نوئش ىف نيثحابلا ردقأ نمو

 مفانلا ريكقتلاو ةرمثملا ةكرحلاب رصم ىف ملعتلاو ةيبرتلا

 دهاعملاو رهزألا ىف ةيبرعلا مولعال لوألا شنفملا ةفيظو نآلا ىلوتي
 ش صالخالاو ةهازنلا نم هيف دبعي اب ةيمالسالا ةينيدللا

 ولالا ظيسإلا نلاتك + اول مز نم نيزادلا اهواذك لا الوئافلأك ىف كرف ىلا ةيسردلا كلا نمو
 . ةيئادتبالا سرادمالو ةيمازلالا سرادمللو ةيلوألا سرادماا بيذهنلاو ةنايدلا سورد باتكو . هخيراتو ىبرعلا

 اهريغو وحناا بيرقت باتكو . نيأزج ىف ىتالسالا نيدلا باتكو . ةيئادتبالا سرادملل قالخألا سورد باتكو

 ةديفملا بتكلا نم



 ءاوملا هد نال

 هدجم زرحأ ٠ مفانلا لمعلاو ضووملا ىلا | ماد همفدت ةمه هيبنج نيب

 بتاكو بف . فراعملاو مولعلا نم هسفن هيلا تحمط امم ًارفاو اًءامسق هدكو

 ةماعلا ةيلطولا نوئثلا رئاسو عامجالا نوكشن زيمخو ءعراب بيطخو , ريدق

 نيناوتلا ىف سناسيللا ىلع لصحل هغارف تاقوأ ىف قوقحلا سرد دقو

 راصنأ دشأ نم هناب فرعيو . ةبرصملا ةعماجلاب قوقحلا ةيلكّن م ةيرصملا

 ري ونت ىف مقا رثأ اه ناكو عابلا لوطب هل دهشت تاقلؤم ملعتلا لاحم ىف هلو ٠ مير قيتع لك ىلع نيقانلا ديددتلا

 تمفرو هناي تققو ول ثيحي لوطلا نم ىهف هتماق امأ . توصلا ىروهج . ةماقلا لب وط مهو . ةئشانلا ناهذأ

 ةدشنجلا عوجلا بطخ ول ثيحي ىودلا نم وهف هتوص امأو . ءاضقلا ديك ىف امك دصرت سانا كناغا ههحو ىلا كرظن

 تومصال ةمظعملا ةلآلا نع اهانغأل

 ىف ديرف وهو ًاريكءانع ما ويم ف ءازجأ ةئالث ةعيبطلا دهاشم ى لمأتلا سورد باتك : هنافائه ربشأ نمو
 قلؤم دحأ وهو . ةيرصملا ةباطحلا ةاقرعو . ةينطولا ةيرتلا سورد باتكو ةييرا هلا بديلا سورد تاتكو . ةيرعلا ةفالاب هعوط وم

 ةعبرألا ءازحألا ةئيدحلا م ولعلا ءىدايم باتكأ

 نول و هو لاقل

 ىف نانبلاب هيلا راشي ماع نويعلا وبأ دومم لضافلا ملاعلا ذاتسألا معبصأ

 ةليلحلا هئحابع و ؛ ةليضفلا ةرصن ليبس ىف ةرمتسملا ةنانرلا هتاحيصب رصم

 كتفت ىتلا تاقب وملا عاونأ نم هءارو نص امو ءاغبلا ءاغلا ةلواحم ىف ردقلا

 اًميرذ اكتف لوقعلاو ماسجألاب

 لك اهبنج ىف لقي ةقداص تالوج لالا اذه ىف ذاتسألا لاج دقو

 روكشم رثأ ال ناكف دالبلا ىصاقأ ىلا هتاحيص تالجملاو فحصلا تلمحو . ءارطاو يدم

 ىف نويعلا وبا ذاتسألا ماق ىتح رصم ىف نأشلا ىوذ ضعب رطاوخ ىف ءطبب لوجت تناك ءاغبلا ءاغلا ةلواحم 0

 مارك نيدهاجلا لضف هل ناكتف نايبلاو نانجلا ةوق نم ىتوأ ام لكب اهرابغ راثأو اهراوأ ىذأو اهران دقوأف ناءزلا

 ىف هدي ىف هدب عضي نأ باسنالا مركو باسحألا فرش ىلع رويغ لك دشاني « ةيبهذ ةحفص » هباتك ىف وهو
 ليبسلا هذه ىف هداهج لثم دهاجتو ؛ ليما ىعسملا اذه

 ءاهلا لامس ناين لقعو ةرشلاا ةلوذلا دار وواءا رقما ورتك  ةنفط رك دل ايانكلا فو
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 نموقلا دعا نانا هذيلا
 رم ىف هيلا تاماعلا ةسردم ةليكو

 ةيرتلا مالعأ ن « لعو ؛ةيرصما ةيئانلا ةضمنلا ٠ ءامس ىف ممال بكوك

 ىوقتلاو ملعلاو ةعاجولاب رمش امك ترب ةللشو + بدألاو مو

 | انعقد ادجانلا ىلوأ تناكو ةيندلا ةسردملا ىف ةيئادتبالا اهمولع تفلت

 ! افانعا كي نود اعدلاو لا جراخلا ىف ردا ليصحتل فراعملا ةرازو

 ”نقو لزتملا ىف ليصختلاو سردلا لع 52 . كاذ ذإ اهتحص ىلع

 ةيكريمألا ةعماجلا ف تضقو توريب ىلإ ترفاس 1974 ةنس ىفو . نيعم ربكا ةسيقنلا اهببأ ةبتكم ىف تدجو
 ةقئافلا ةردقملاب ترهتشاو . ميلعتلاو ةي تلا ىف هيسناسيلو بادآلا ف سوي رولاكب ةجرد اهتياهن ىف تلان تاونس سخ

 مارتحالاو لالجالا عضوم تناكف تابسانم ةدع ىف توريب ربان« ىلع ةبيطخ تماقو . ةباطخلا ىلع

 عم اهب تعربت ةيرصم تاهينج ةمس اهردقو ىلوالا ةزئاجلا تلانف ةعماجلا ةبلطا تميقأ ةيباطخ ةقباسم ىف تاخدو

 ةريهشلا ةعماجلا كلت ىف ريقف بلاطل ةنس تاقفن كي رخآ غلبم

 ةرهاقلا ىف تاونس عضب ذنم مبقأ ىذلا كب قوش دمحا رعشلا ريمأ ناجربم ىفانأب و ةحاصف ءايطخلا رهظأ نم تناكو

 تناكف ٠ ةماعلا ةينطولا نوئشلاب لاغتشالا نع بدألاو ميعتلا لاحم ىف اهامعأ ةرثك اهنثت م ةمادقم ةئيرج ىهو '

 ىرصملا ىلاسنلا داحتالا ةريتركس تلاز اهو « ةديدجلا ةأرملا ةيعمل ةلكوو ؛ تاديسلل ةبزكرملا دقولا ةنحل ريكس

 ةينسلا تاماعملا ةسردمل ةلكو ىبطاملا رب وتكا ربشش ىف تنيغ دقو

 نيب سيل ىذلا ىوبد نوج ذاتسألا ةمالعلا ءارآ ٠ نه ةصخا٠ ةئدحلا ةيبرتلا ةفساف ىف ةفيرط ةلاسر ابماق ا نمو

 فرأعملا ةعطم ىف ةعوطمو اهمولسأ ىف ةديرف ةلاسرلا هذهو ةيءاسلا هتناكم ليم نم ةفسافلاو ةيب رتلاب نياغتشملا

 ىدلاخلا حماس دمحا ديسلا

 دقو . اهيف ةيبرتلا ذاتسأو .فيرشلا سدقلا ىف ةيبرعلا ةياكلأ ريدم

 قرطلا ىلع ريسلاو فراعملا رن ليبس ىف مادقالاو ءاكذلاو ةمهلاب فرع

 ةكرملاب و قالخألا ةثامدب هيلطاو» سس فورعم وهو 5 فيلأتلا ف ةثدحلا

 ناطوألا ةمدخ ىف ةعئانلا

 ثرودو . س . روفوربلا فيلأت « ةيلقعلا ةايحلا » باتكهماق راث نمو

 ةيبرعلا ىلا هجرخأ دقف . ةريهشلا ايمولوك ةعماج ىف سفتلا ع ذاتسأ

 هلو ؛ نامإلا اذه ىفربك آلا نأشلا هل حبصأ ىذلا ميظعلا معلا اذه لوصأ عيمج ىلع لمتشي وهو ةحفص ةياعبس وحن ىف

 ميلعتلاو علل هبحو هصالخا ىلع لدت ىتلا تافلؤملاو ثحابملا نم كلذ ريغ
 2 ا
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 كب ميف دمت
 ىوناثلا ملعتلا ىف بادآلا ىشتفم بيق

 ىف اياعلا نيمامملا ةسردم نم بادآلاو ةيبرتلا هيسناسيل ىلع لصح

 لاتف ارتاجناب دأَمش ةءءاج ىلا ةيرسعملا فراعملا ةرازو هتدفوأف 1415 ةنس
 . ةيفارغجلا مولعلاو ةيسايسلا ةفلغلاو داصتقالاو خي راتلا ىف ةيلاعلا تاداهسشلا
 ى ةمهم فلاظو ىف جردتو ملعتلا كالس ىف طرا هم ىلإ داعالو

 ةيداعلا ةكرحلا ىف فان رثأ اذ ناكف فراعملا ةرازو

 ةيفارنجلا ةيعلاو ١ ندنلب ةيكلملا ةيخيراتلا ةيعجلا اهنم ةبماعو ةيفارغحو ةيؤي رات تايعمج ةدع ىف قيفر وهو

 موسرمب نْيُع دقو ٠ سعمب ةيكلللا ةيفارغجلا ةيمجلا ىف وضعو ؛ ندنلب ةيكلملا ةيفارغجلا ةيعجلاو . كروي وينب ةيكيرمألا

 ماعلا ريتركسال ادعاسم هيف بختناو ١958 ةنس رصمب دقع ىذلا ىلودلا ىنارغجلا رمتؤملا ظنت ةنل ىف اودع يلم

 مايك ريح ةمهملا هاهم ماقف

 هيف دبعي اب دالبلا ةمدخ ىف هطسقب موقي ةيمومعلا فراعملا ةرازوب ىونالا مبلعتلا ىف بادآلا ىشتفم بيقت نآلا رهو

 ةماتلا ةربخلاو عساولا عالطالا نم

 ايفارذملا بتكو ؛ ءازجأ ةعب رأ ىف ةيءومعلا ةيفارغجلا باتكلؤم دحأ وبف ؛ايفارغجلا مع ىف نينا ىلا ردقأ نم دمي

 , ةيفارغملا طئارخلا ةعوت فلْيه وهو ؛ ناولألاب عوبطملا ىلادتبالا سلطألاو . ةيوناثلاو ةيئادتبالا سرادملا ةيميلقالا

 . ىسايسلا داصتقالا ؟ىدا» تاكو

 لارع نيك داألا

 . هرغص ذنم ةباحتلاو ءاكذلاب فرو . بدألاو للعلا بح ىلع من

 مث ا نيل ةسردم قو نيتلا سا 0 كيرلا قا

 ندنلو لوب رقيل تعماج ىف ةيلاعلا مولعلا ذخأف زيلجالا دالب ىلا صخش

 هقوذت ىلع ةلادلا تاداهشلا لانو
 فيقثتلاو يتلعتلا نف ىف ةيامعلا هتاح دب نأ :ئارووص#م ىلا داعالو

 مسقلا ىف ايلعلا نيماعملا ةسردم ىف اًسردم نيعو نيسردملا كالس ىف جمدناف

 ةبرصملا ةمءاجلا ىف بادآلا ةيلكىف دعا اذاتسأ نيع نأ ىلا كلذ ىف جردتو ىبدألا

 :ءاضوضلاو روبطا ىشاحتي و ريكفتلاو نوكسلا ىلا هترطفب لمي ٠ 1 مهاقتأو ادادو سانلا صاخأ نم وهو

 ريده هل عم الف ضورلا تابن ىورب ريدغ'اك مداه لمعيو

 ةبرصملا فراعملا ةرازو هتررق ةدئافلا ليج باتكو هو راجدأ رتمملا مم هفلأ ميدقلا خع راتلا بانك هملق راثآ نمو

 : باتك ةيزيلجنالا ةفللا ىف هلو . ماوعأ ةعب رأ ةدم ىف تاعبط ىناُع ءبط دقو . ةيوناثلا ىلوألا ةنسلا ذيمالتل
 طع 85كيلمصتمسمج» هل طع ]1مل مالت (يلال

 قف



 رمع كلب ىلع

 نمو ؛ مهلضفو مهماع رحب نم دالبلا تفرتغا نيذلا ةفاقثلا لاجر نم

 برطأب مهنع ثدحتي و نانبلاب مهملا راشي نيذلا ةوخنلاو ةماهشلا لاجر

 نع مت 7فيعضلا ةدكتو قحلا ةرصن ىف ةفرشم فقاوم هل ٠ ثيداحألا

 ْ هفطاوع ةقرو هسفن مرك

 منأ ثيح ندنل ىف نوثرموه ةيلكلا هثعب ىف دؤوأو رصم فق مولعلا ىقات

 ءاب ربكلاو سيطانغملاو اك<يناكيماو سفنلا لعو ةيب تلا لع ىف مولبدللا لانو همولع
 داقتاو ةريسلا نسح ىف اًيلاع ًالثم ناكف ملمتلا كلس ىف لخدو اًنلعو (ةناقتو ةخ < لن هوغو رص لا: ناع دقو

 ١و“ ةنس ىلا ١؟مهه+ ةنس نم ةريثكلا فئاظولا نم هللا ديع ٠١ لكىف ةريغلا

 ادعاسف ةرازولاب (شنفف ةبوبدحلاو ايلعلا نيماعملا ةسردمل ًالكوف ةيريمألا ةيوناثلا سرادملا ىف ًارظانف اًسردع ناك

 ادعاسم اليكوف ةبرصملا ةعءاحلل اًماع ًاريئركسف تانبلا مله اًيقارف مول#لا راد ةسردمل ًارظانف ىلوألا ميلعتلا بقارل

 ًارطاع ارك ذ نارقألا نيب اكرام ةينوناقلا نسلا هغولبل ١9٠ ةنس 00 9 كايحأ دقوا قوس تن راما ع رازوب

 ىلوألا ةيوكلاو عبارلا لبتلا ناشنو ٠ رودنموكة ترب (1.11.1:. ىزيلجتالا ماسولل نيزئاحلا نم وهو

 هعضو ىذلا ةعبرألا ءازجألا ةديشرلا ةءارقلا باتكو سرادملا ةياده باتك < ىلمتلا لاحم ىف هماق راثآ نمو

 فى ريص اذ اب حاتفلا دبع عم 2 كارتشالاب

 رقشألا هيطع ثيشلا ذاتسألا

 2 هانا داليلا 1 ا اش مفر ىلع نياماعلا بدالاو فراعملا لاجر ن

 . اهرانم ءالعإ ىلع نيلماعلا ةيب رملا ةفللا خويش نمو ؛مه راكفأو ميمالقأب

 ديدحتلاو ني ديسدحتلا ف ُ ةيقارلا ب بيلاسألاب نيذخألا

 دعاس نع م 1مل ع ةلس ةريهشلا , مولعلا راد ةسردم نم جرح

 طاش مهرثك أ هرم ناكف ملعتلا لاجر كلس ىف جدناو للعلا
 ةيييسسسا 1 . 0-8

 الع مرزغأو اقالخأ مهتسحأو

 ةغالا هذه هتدعاسو هدكو هدم اًءاصع ناكف اهنقتأو هغارف تاقوأ ىف ةيزيلجتالا ةغالا معتف هسفنب هسفل قر دقو

 ركشي وأ ملاطي وأ بتكي مالقالاو رباحلا نيب الإ ةايحلا قيطي ال وبف ةيماعلا هتاوح أدبم نم هب فغش ىذلا فيلأتلا ىف
 ١ ماركلا ءايدألا نأك اذهو

 كرتشا ىتلا ةيسردملا هتافلؤع رهشأ نمو .٠ ههجو ةشاشبلا قراقت ال رشدملا فيطل مبطلا يركب ناجلا مرتحم وهو

 ةيلوألا سرا دلل ىناثلاو لوألا ءزجلا ةروهشملا بيذهنلاو ةنايدلا سورد بتك ىنانعىنطص. خيشلا ذاتسألا عم ابنيلأت ىف
 قالخألا سوردو وحنلا بيرقت بتكو . ةيمازلالا سرادملل ةنالثلا ءازجألاو ةيئادتبالا سرادملل ةعبرألا ءازجألاو

 ةميقلا هملق راثآ نه اهريغو



 هدار كب دعسأ دم ذاتسألا
 قرصا يبنكلا راد ريدم

 ةيماسلا 'ىدابملاو ةديملا لالخلا ىلع اوأشن نيذلا ماركلا | كتاوأ

 ءاكذلا ءافصو ةريسلا ءاقنب هبارتأ نيب فرع دقو .ريخلا بح ىلع 0

 مدلل ةحلاصلا ةودقلاو . بيجتلا ذيماتل ىلعألا لثلا ناكتف هرغص ذنم

 ءاقدصألا نيب ىنولا لخلاو .رعلملا

 ةءافك ريظأف اهريغو فراعملا ةرازو ىف ةريثكراودأ قاعد

 ةعيفرلا رادلا شو . ١975 ةنس ىف ةدر معلا يقكلاز ادا[ ًاريدم نبيع نأ ىلا ايلا ملا دهع ام لكب مايقلا ىف ةردقمو

 رافسألا لايج ندع ؛ميراتلاو بدألا قاشعو ملعلا بالط هيلا حب ىذلا مرحلاو 5 فوطقلا ةينادلا ةضورلاو 3 داعلا

 مالقألا تازجعمو راكشفألا تاني ةيهازلا , لوةعلاو حئارقلا راقب ةلفاحلا بتككاو

 : نوما م َن ف هب ١> ةكرأب : ةيلاعلا ةمطا نم هنع فرع ام رومألا مظنتو ةرادالا نسح نم اهيف هبيصنب موقي ةكرابملا رادلا هذه ىف لازي الو

 هرصتع بيطو ةسقن ةرعو همضاوتل ةيدكو مارتحا هاضق قراع بولق َّى هلو

 ندرام رتسملا مم كارتشالاب هملأ ىذلا مقلا هباتكرشثنتو عبطت تناكذا ةئس ١١ ذنم فراعملا ةعبطم هب تلصتا دقو
 هج 6 1 ١

 ةبرصملا ةيمومعلا فراعملا ةرازوب ًاررق» ناكىذلا نادوسلاو رصم ةيفارغج باتكو هو

 قباف كلب نسح
 ةيرصأا فراعملا ةرازوب دعاسملا ىونانلا ماعنلا بقارع

 معلب اودوْرَتو ةيفاصلا فراعملا دراوم نم اوله نيذلا ميعتلا لاجر نم

 ةيماعلا ةكرحلا ىف نيدهاجملا نم اوناكف لعلا ىف صالخالاب اوفرغو حيحصلا

 نآلا اهاحر تراد دق ىتلا ةكرابملا ةكرحلا ىهو ؛ ةيرصللا دالبلا ىف
 اًمهع ةيمآلاو لهجلا قحست تذخأف

 باقت دنق للكلا فرمت ال لمعلا ىف ةمه قلاف كب نسح ذاتسأللو

 تامبملا نم هيلا دهع اب مايقلا نسحو ءارآلا بئاصب فرعو ةيمومعلا فراعملا ةرازوب مياعتلا بصانم نم ريثك ىف

 نآلا وهو هدالب ةمدخ ىف ةديملا قرطلا جاهنتا ىلع ةرباثلاو قالخألا وعسو بناجلا ةقرب هنارقأ نيب رهتشا دقو
 فراعملا ةرازوب دعاسملا ىوناثلا ملا بقارع

 ذاتسألا مم كارتشالاب هعضو دقو ةقالقا' ةلازجأبا + ةعيللا ةلماللخ هر يبشلا هباتك ميلعتلا لاح ىف هملق را نمو

 هرقل + نيالا زجلاو . توصلا ىف : عبارلا ءزجلاو . ةيث ولو ييااماا ل كالا راو ما تاملا

 فراعملا ةعبطم ىف عبطي و هترهشل هعساب سرادملا ف فرعي باتكلا اذهو
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 مهارا كب ضوع دمت
 ةيرصملا فراعملا ةرازوب ىوناثلا ماعتلا بقارع

 ةيرصملا دالبلا ىف اهحابر تيه ىتلا ةثيدحلا ملعتلا ةضبن ناكرأ نم

 تيضضاو 3 اصلا تشمتناو نويعلا تحتمتف ( اهحص ريشا تحالو

 ب معلاو ملعلا ٍ ةلاضلا ىه ةيبرتلاو فيقثلاو ملمتلا حبصأو هرهازلا لبقتسملا ىلا راكقفألا
 5 3 ةمألا 1 ائارو نمو ةليلحلا فراعملا ةرازو اهدشنت يلا

 انوع نم يدعو اعرزأ

 . ةفرعملاو معلا ليصحت ىف قفوملا هداهج ىلإ ريشت ىتلا ةليلجلا تاداهشلا زاحو ةيب روألا دالبلا ىفو رص. ىف همولع قلت
 لاثم وهو . ىوناثلا مياعتلل ارم نيع نأ ىلإ ةدع فئاظو ىف بلقتو فراعملا ةرازو ىف ملعتلا لاجر كالس ىف طرختاو

 ليبسلا اذه ىف هيلاوتملا هتاراتخا ةرثكل مياعتلا نوؤئش ىف ةريكة ميق هلارالو , ةمفانلا ةكرلاو ةيلاعلا ةمهأ حلاص

 ىفلؤم دحأ وبف ايفارغجلا لع ىف اهس الو ا,ةيلأت ىف كرتشا ىتلا ةميقلا ةيسردملا بتكلب فيلأتلا ملاع ىف رهتشا دقو
 ءارجألا ةيوتاكا سسرادتلا ةييلقألا ايفازقملا»ناتكو - ةعبرألا ةئازحأب ةيوناثلا سرادنلا ةموسلا فارتملا بانك
 ثيدحلا مجرتملا دشرم ناك.« ةقلتلا هردالا ةلاذكألا نسراذنلل ةيملقالا افازدللاو +" ىسااطاو مبارلاو ىناثا

 ريغصلا مجرتملا دشرم باتكو . ىلاثاو لوألا هيأ

 مصأع كب دحا

 ل فراعملا ةرازوب شتفملا

 ىللجتي ؛ عبطلا 'ىداه . ًاريكفتو ةكرح عمرتكأو ملعتلا لاجر رهظأ نم

 روءألا ىف رظنلا دو ةريرسلا ءاقت هيدح ىف

 ىف تارام الاو براح هندهو (همكذع هياتم قس ىف تاراشتخالا احلا هتبن ةققفدتملا همباش رم علا وسما

 ةدارالا ةوقو ةيزعلا ءاض» ىف لاثم ريخ ناك . حيحصلا ملعتلا ليبس
 ا

 رامغ ضاخو فراعملا ةرازو ىف نيلماعلا لاجرلا كلس ىف طرا دقو

 هعضاوتا ماركم مرتحم وهو . فئاظولا نم ريثك ىف بلقتو . ةردقملاو ةءافكلا نم ًاريثكر هظأف ميلعتلل ةثيدحلا ةضهللا

 هلهعو هلوق ىف هتحارصو هسفن ةزعو

 . ةبلطلا اهب ىذغتت ىتلا بتكلا أ نم ىهو اهغيلأت ىف كرتشا ىتلا ةيسردملا بتكلآب سرادملاو دهامملا ىف فرعي و

 ىف عبارلا ءزبللاو « ةيناب ربكلاو ةيسيطانغملا ف ثحبي هنم ثلاثلا ءزجلا ؛ءازجأ ةثالث ةعيبطلا ةصالخ باتك اهرهسشأ نمو

 لزاما بانل تانك ب ناقاون لوألا ةلوألاةنيراللا ناسا ناتكو د وذل ىف نساحلا نطاو» قرصا

 بتكلا هذهو . مبطال نآلا لاما ةيعانصلا سرادملل مولعلا ئدابم باتكو . ةعب رألا هئازجأب ةثيدحلا مولعلا ئدابم باتكو

 فراعملا ةعبطم ىف عبطت ابعيمج
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 كب ىدمح دم ذاتسالا

 رص ىف اياعلا ةراحالا ةسردم رظان

 . ةتشانلا روت ىف روكذم رثأ م ناك ىذلا مياعتلا لاجر لضافأ نم

 ف ملعتلا ناديم لخدو زيلجتالا دالب ىنو رسم ىف ةيقارلا مولعلاب دوز

 ةيلمعلا ةيبرتلل اذاتسا مث ةيديعسلا ةسردملاب ًسردم نيعف 1905 ةنس

 ةغللاب اهيف مللعتلا ةضيمم دهع ىف اياملا نيمأءملا ةسردم ىف ةيمأعلا ةمحرتلاو

 ةبزيلجتالا ةغالاب ناكن أ دمب ةيب رعلا

 ةفالاب ميلعت ةاونك ناك ىذلا « ةيماعلا تاحلطصلا » سغنلا عل عضو ةسردملا هذه ىف يلعتلا قاطن عسنا الو

 ءارطالاو حدملاب ةيريمألا ةعماجلا ءاشنإ ريرقت ىف هل تركذ ةمدخ ملا كاذب مدخل ةيبرعلا

 ةراجتلا ةسردمل ًارظانف ةادسوتملا ةراحتلا ةسردمل ًارظانف ايلعلا ةراحتلا ةسردمل اليكو نيع ةراحتلا سرادم تاشنأ الو

 هنطو ىنب ةمدخ ىف هبيصنب مول نآلا وه ثيح اياعلا

 ةيراحتلا ةيفارغجلا » ريبشلا هباتكه يف فلأ دقو ةيرشبلاو ةيداصتقالا ةيفارغجلا لع ىف ةفيرط تارضاحم هلو

 مولي د هببسب لان ىذلاو هحاضياو هناي نسحو هعوضوم ىف باتك نآلا ىلا هعراضي 0 يذلا باتكلا وهو ( ةيداصتقالا

 هباب ىف ديرفلا ىراجتلا سلطألاب هعبنا مث . ةيدنلتكسالا ةيككلا ةيفارغجلا ةيعبلا نم 1.14 1.5(.8. بقلب ةيوضعلا

 ْنم نوريثكو تارازولا ءالكو نم ةثالث مهم ةراجتلا ىجيرخ نم ملظع ددع كب ىدج ذاتسألا ىلع جرخت دقو

 رسم كنب تالاجرو ةفاتخْلا ملاصلا فظو» نم مريغو ةيوناثلا سرادملا راظنو ةذتاسألا

 ر ويصل نسح خيشلا

 رص ةيمالسالا ةئيدلا دعامملا ةذئاسأ نم

 سفنلا ىفرشب نيرووشملا ةيركلا قالخألا ىوذ ءالجألا ءادلعلا نم

 بح ىلع ةراثلا ىف ىذتحي الاثم ناكف ةيدأ ةينيد ةأشن أكن . اهتفعو

 هلامعأ راودأ ميج ف بدألاو مو ةليضملا

 كاذ لب ؛ىناصلا بذعلا دروملا كاذ في رشلا رهزألا ىف هسورد قلت
 ةكمحلاو ةفرعملا راونأ قرشلا ىلع ضيف حرب ام ىذلا ىمازلا رهازلا رانملا

 ةيماسلا ءىدابملاب ىلحتلا ىف مطاونم ىلع جسنو مهنع ذخأف ماركا ءابدألاو مالعألا ءاململاب ًالفاح كاذ ذإ ناكو

 ةديجخلا لالخلاو

 ا اليك مث ىعرشلا ءاضقلا ةسردم ىف (ًسردم ناك هقئاظو ىف جردتف ميلعتلا قيرط نم هدالب مدخي نأ ىأر دقو
 اهداشراو حديحيصلا ملعلاو ىومتلاب اهتلاذغتو ةئشانلا فيقثت نم امف هطسقب ماقف . ةريهشلا مواعلا ل ٌدلكو ,

 لاهكلاو ريخلا ليبس ىلإ

 عالطالا ةمسو ةعاربلا نء هيف دهمي اب مالسالا رون ةلجم رب رحت ىف لمعي ةيءالسالا ةينيدلا دهاعملا ةرادا ىف نآلا وهو

 لا



 ديسلا كب دم

 ةيرصصملا فراعلا ةرازوب ىلوألا ملعتلا بقارم

 نم ديسلا كب دمع ذاتسألا ناك ءرهم ىف ملعتلا لاجر ركذ اذا

 «اًضمو ةم مرثك | نمو ءاكذو ةءافك مجرفوأ

 1 ل ل
 3 أ

 ريدقلا ملاعلاو دجلا لماعال
 ها ام

 نسحأ نم مولعلا ىقلت نأ دعب 16٠٠١ ةنس ىف ةيامعلا هتايح ادب

 هزئاود ىف اًحردتم ةريثكلا هقرطو هييلاسأ ريتخاف ملعتلا رامث ضاخو ةفرعملاو ملا حلستو .اهرداصم

 ايلملا مولعلا رادو ةيوناثلاو ةيئادتبالا ةيرريمألا سرادملا نم ريثك ىف اًميكح ًارظانو ًاريبخ الكوو ًارهام اسردم ناك

 هذه ةفد ريدب نآلا وه ثيح ةيرصملا فراعملا ةرازو ىف ىلوألا مياعتل اًنقارع نيع نأ ىلا ةيدألا ايلعلا نيماعلا رادو

 رابتخالا ةرثكو ةممهلا قداص نم هيف دهعي اجب ةماحلا ةفيظولا

 سنقيتس رتسملا عم كارتشالا هعضو ىذلا ثيدحلا مجرثملا دشرم باتك ةميقلا ةيسردملا بتكلا نم هماق راثآ نمو

 لوألا نيتنسلا ذيمالتل صاخ لوألا ناو . ةحفص ةياعبس وحن ىف نيئرج ىف وهو . ميهاربا كب ضوع دم ذاتسألاو

 فراعملا ةعيطم ىف عوبطم وهو ةعبارلاو ةثلاثلا نيتنسلل ىلاثلا ءزجلاو . ةيوناثلا ةيناثلاو

 ىوارطلا ذاتسألا هل روذغملا هدج نع رعشلا ةككم ثرو ةرطفلاب رعاش

 هذه دههلو 5 دكلاملا ةرسُغلا نشأ اشأب ىلع ده رصم حلصم ءاماع ل

 ناكى ذلا ميلس فيرش دمحم خيشلا ذاتسألا هل روفغملا هلاخ ةيمنتلاب ةكلملا

 مولعلا راد رظانو فراعملا ةرازوب ةيب رعلا ةفالا ىشنفم ريك هنامز ىف

 ةديرف دئاصق عاتجالا ىف هل بدألا مالعأ نم لع ىوارملا ذاتسألاو

 ةلوفطلا بدأ قاخي ةريخألا تاونسلا ىف هجنا دقو . عنتمملا لهسلا نم دعت

 .فصلاو ستكلا ىف روقتملا هرمغ ىف ديخانألاو ىاخألا نم هقلأ اها ةثدحأ نم لوأ وهف كددحلا ىدودملا معلا ف

 ةينادتبالا سرادملا ىف ررقملا « لافطألا ريمس » : ىهو ةريهشلا هبتكن م قرشلاو رم لافطأ اهظذحي ةي رعشلا هتاعوطةمو

 ةبتكم هرشنتو لافطألا ضاي رل ررقملا « د.دحلا لئطلا هو . ىلوألا ميلعتلل ررقملا « ريغصلا ريمسلا »و . تانبلاو نينبلل

 ىذلا لزجلا رعشلا نم تافلؤملا هذه لكو .ريغصلا ليثمتلل « لافطألا حرسم »او. « لافطألا ىناغأ » و فراحملا

 هذهب مهيحاصي وهف بحت الو ىلوألا ةءارقلا نم هربظتسي نأ مهنم هبانلا داكي و لاثمألا ىرحم ةيبصلا ةنسلأ ىلع ىرجي
 هل ادلاو تاشنملا هذه ىف ىوارملا ذاتسألا ىلجتيو ٠ مهوطو مهتضاير نك امأ ىفو مهميلمت دهاعم ىفو مرود ىف نيتكلا

 ٠ ًرسحيام ري وصت نسحي ًارعاشو نانحلا ةفطاع

 فيلل



 قيفع هللا دبع ذاتسالا

 رص كلما ةلالج ناوبد ىف ىنرعلا ررحملا

 200١ عبطلا ميرك «ريكفتلا ريثك . ةيفاقلا خسار . نئفتم رعاش

 «ناسحلا هدئاصتب عامس الا دام هترهمشو روهظلاو نالعالا ىثاحتي هنأ هرمأ

 لوألا داؤف كالملا ةلالجلا بحاص و ةرضح مدم ىف ١ نامح اجلا دوقعب ىرز ىلا

 هللا هزعار مهم كلم

 نسحو هقوذ ةمالسو هلايخ وعم ىلا ريشت تانآإ رعشلا نونف 0 : 1

 ىبرعلا بدألا ميراث ىف عالطالا ىعساولا نيديجلا باتكلا نم وهو . ةيءاسلا ىناعملل ةنائرلا ظافلألا لاسرا ىف هتعارب

 هيف حرش «ريبكلا مطقلا نم ةحفص فلأ وحن ىف عقب اممالساو !متلهاج ىف ةيبرعلا ةأرملا ريهشلا هباتكه مق راثآ نمو

 ةسايس ىف اهرثأو ؛ ةيئاخلاو ةيماعلاو ةيب دألاو ةيعامجالا اهتايح فصوو ؛مايألا هذه ىلا ةياهاجلا دهع ره ةيب رعلا ةأرملا لاح

 ةيلطأا فلانا نم كالذاريغؤ ب قطنلا ةقتانو ةخاتفتلا ف ووك ذلا اغلا نم'اط نك امو + تيوعتلا دعو ملا

 للا بايثلاو روفسلاو باجحلاك ةيتيبلا ةأرملا نوؤشب قلعتي امم
 . 1 . 5 8-3 5 د . 3 نس

 فراعملا ةعبط» ىف عوبطم هنم ثلاثلا زخلاو ءازجا ةنالث هنم رهظ دقو هباب ىف ديرف باتكلا اذهو

 رغاد ليلخ 0 ذاتسالا

 ىلع صوغلاو . اهراحم ىف ضوخلاب نيؤورعملا ةيبرعلا ةغللا ءابدأ ن

 ءابئأش ءالعإ و اهزازعا ىلع هانا . اهضايح نع نيدئاذلاو 0

 رعشلاو بدألا نونف فاتخم ىف هل عراب بتاكو عوبط» رعاش وهو

 ةعزكلا ةقالا هده ةندخ ف هئافو هتريغ لع لدم كالوخو ةنق راك

 هعالطا ةعسل « ةفالا سوماق » بقل ءابدألا ضعب هيلع قلطأ دفل ىتح

 اهدراوشو ابعماوجو ؛ اهدعاوقو اهرارسأ ىلع هفوقوو ْ ْ

 ىلع ةغيلب دئاصق ىف ىمظعلا برحلا مئاقو رهشأ خعرات د يسقارح هشلا ا ردقأ نم وهو

 . عابلا لوطب هل دمشي اًعادبا فصولا ىف عدبأو اهيف داجأف هتذايلا ف سوريموه ةقي رط

 ةرئادلا ةيوفالا تاطلفلا مآ لع هينتلا نيضتر ةدئافلا ليج بانك عو#* نتاكلا :؟ ذت اذ: باتك هنلقراثآ نمو
 فحصلا ىف ةروثنم ةفيرط ثحابع هءاقلو . داجأو هيف باصأ دقو مانألا هذه ىف باتكلا مالقأو ءابطخلا ةنسلأ ىف

 بدألا اعف ةنر اهل ناكف ةريبشلا «رامضاا » ةلكحم تاونس ةدع ذنم ردصأ دقو . اهريغو فطتقملا 57 ةيداملا تالجملاو

 اهركذت هتغالب و هتحاصق تءاشام ابض ءامصع ةديصق 1915 ةنس ىف فراعملا ةعبطمل ىغقلا ليب ويلا ةلفح ىف هلو

 . ءارطألاو كنثلا بيطأب فراعملا ةعيطم هل

14 



 هدايز ى ةسنآلا

 تيسلا ةرئاطلا ةنبانلا ةيتاكلا

 ىدحإ ىف ةلفط ىو ةيسنرفلا ةفللاب رعشلا ظنب ةيدألا امتايح تأدب

 ىتلا ةعيبطلا نساحع ةنادزملا ةليملا دهاشملا ثيح نانبل لبج سرادم

 ساطرقلا ىلع اهب ضيفتف ؛ لالجلاو لالا ىناعم اهسفن ىلا ىحوت تناك

 لالحلا رحسلا ةصالخ وه ًارعش

 ) محلا راهزأ » همسا ةيسنرفلا ةغلاب فيلأتلا ماع ىف اه رهظ باتك لوأ ١151١ ةنس ىف تهبط رصم ىلا تمدق الو

 ىش تاعوضوم ىف ىفاهع ىنص تناك ىت يلا رهشلا ميدب نم تانآ هتنض

 اهتمجنت هين رع كلم 05 نر ىىَح ع ركل ةغللا هذه ةسارد 09 500 هي رعلا ةغللأ سردت ن 0 اهملع ريخأ م

 ىمظعلا برحلا لالخ ىفو ٠ ةيب رعلا ةغللاب اهل رهظ باتك لوأ وهو « ةجوملا عوجر » ناونعب ةيسنرف ةياور همجرت ىلع

 « ةيب رعلا ةفسلفلا عراتو : ةماعلا ةفسافلا معرات مولع تقأت ثيح ةيرصملا ةعماجلا ىف تابلاطلا كلس ىف تط رخل

 ةيمالسالا لودلا مراتو ٠ ةيبرعلابادآلا خعراتو ؛ قالخألا معو

 ضينب اهدمأ ىذلا ميركلا نآرقلا امس الو موقلا بتكنم ًاريثك تعلاطف ىحصفلا برعلا بيلاسأ مبتنت تذخأ مث

 راش نبذلا 0 نايسلا مالعأ هلع سس بدألا ةلود ىف َق ترهظو ىفر ىلا ءاشنإلا نو 8 تعرف 3 ةغالمل لاو ةحاصقلا نم

 نيب رغملاو نيقرشملا ءامس ىف قلت ةرهشلا اهب تراطو . نانبلاب مهملا

 ةافح ىف هتقلأ ىذلا « ةعبطملاو فرحلاو ةملكلا : ثالثلا بئاحعلا » قئاشلا اهباطخ ةبسانم انه اهتروص رشنت اننأو

 ابقطنم ةحاصنب عامسألا تعرتساو اهنايب نسحب بابلألا ترحس ثيح ١41 ةنس ىف فراعملا ةعبطا ىففلا ديعلا

 :تلاقف كاذ ذا نطولا ةديرحج ةتفصو ىدلا امقوم لالجو

 ةطالا اهنأك تناكف 3 اي رطو ع ليع 5 لب اههدق تحن نك داكف ةباطخلا رثتم ىلع ى ةغأنلا ترهظو 0(

 دقو ٠ اطالحو اهمارتحا ىف « اكرثم » 8 اذا اهرحو اهنقر ىف » سرق 0 تناك ايف « اًقرتمد» 9 » سن 0

 « ةعيطملاو فرحلاو ةملكلا : ثالثلا بئاحملا لك ايه وف تفقو ىتح ؛ لاحم ىلا لاجم نم اهباطخ ىف تقلطنا

 ةيلاتلا ةحفصلا ىف روشنم وهف اهباطخ امأو . باجتالاو ركشلاب <ىم ةسنالل كلذ ركذت فراعملا ةعبطم لازت الو

 ْش . مايألا كيتاه ىركاذا ءايحا
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 ةحبطملاو تنّركاَو ةملكلا

 نما 'للضافلاةبلاكلا ف قزم

 اذه ناف ءناسنإلا ىف ام سمعأ ناسنإلار كف ناكو ؛ نولوقي ٠ك  ةقيلملا ةبوجعأ ناسنإلا ناكنثل

 : ىه ةيناسنالا يئادملا كلن" « نيديدج ًاقنورو ىءم ةايحال تاعج الث ناجع عدبأ دق ركفلا
 ةعبطملاو فرحلاو ةملكلا

 انيح ىهرارسأ هلو « ليج توكسلا « ىل, ؟ مالكسلا نم ةيلاخ ةايحلا رّوصتي نأ عيطتسي نم
 سبت مالك« هتاذ ىف مالكة نكلو . ىجدلا ىف بكاوكلا لّقمك ةعمال انآو , جبجللا تاماظكةبعرم

 ملا نم عون وأ "ركب لإ ئربقلا توكسلا امو ؛ ةكرح الو ٍتوص الب سفنلا هب
 ةلأسملا هذه اولعج ةفسالفلا اندايسأ نأ ىلع . ملكت فيكو .ًالوأ ملكت بومشلا ّىأ خيراتلا لهجي

 كحضي ناكىذلا «ستيرقوممذ» عم . حيسملا لبق سماخلا نرقلا ىف تأدب « ىتش تاشقانم عوضوم
 «نانير» عم هتثت مو ؛ نونجلا اذه ىلع ارح كب ناكىذلا «ستيلقاريه»و « ىناسنالا نونجلا نم اًتاد

 نيرشعو ةملرألا نورقلا لالخ ىفو . «ناهجو ةلأسم لكل : الئاق مهبما ماستبإلاب ىنتكي ناكىذلا
 فاصنا ةفئاط ةفئاطلا هذه لاوق أكىه ةمج ًالاوقأ ةفسالفلا لاق « نائيرو سنيرقومذ نيب تكرم ىتلا

 اهتصالخ ؛ موبفم ُةنأك . . ..و ليج رخآلا ريثكلاو ؛ موهفمو ليمج اهنم ريثك « ةداع  ةهلآلا

 لوحي ام ريبعتلا ىلإ جايتحإب رعشذإ ناسنالا ءاكذ ةجيتن ةملكسلا نأ لوق, قبرفف : نيمسق ىلإ مسقنت
 ريبعتلا اذه صقتنب رعش نأ انو « حايترالا تامالعو ؛ملألا تاعاو ءًالوأ تاكرملا بر ءهسفن ىف

 دادعتسا ةملكلا لب : لوقيرخآلا قيرفلاو . اهزاربإ ىف توصلا لمعتساو ؛ ةملكلا عادبإ ىلإ دمج

 .ءايشألاو ىناعملا رهوج نع تارتعم الإ تايلكلا امو « تاذلاب ةعيبطلا لمع ىه «ناسنالا ىف ىزيرغ
 « ىزيرغ دادعتسا نمرثكا ةملكلا نا ء رشع نماثلا نرقلا ىف « ةيتوهاللا ةسردملا اذه ىلع تداز دقو

 ىملإ ىحو ىف
 هتبذهمو هتصخلمو ركفلا ٌةآرم "لكى ع ىعف :ءاكذلا ةجيقن مأ ةميبطلا ةنبا ةملكسلا تناكءاوسو

 الب ةمحازتم ىناعملا دراوتتو « روصلا ىلاتتتف نهذلا ةحفص ىلع ماسنرالاب رهوصتلا طوطخ ذحنأت ام دنع



 راج وه ام ىلع ريغلا عالطا اندرأ اذإ نكلو . نافوط وأ نايلغ ةلاح ذننآ ركل ةلاح نوكت « بيترت
 ءانروعش ىلإ ةسناجم برقأ ناك ام ىناعملا نمو ًازورب رثكأ ناك امرتوصلا نم انبنتلا ءانرطاخ ىف
 كلن ةرهاق ءانثداحم ركف ىلإ هتاريرؤ قلطنت . عمسلا ةساحب سماب“ ادوجو اهانلمج « مالك اهاتلمج

 فلؤتف ,ناسنالا نع ًابيرغ ناسنالا لمجت ىتلا دعابتلاو توكسلا ةوه ءرشبلا نيب ةروفحلا ةتوح ا

 نيفراعتم نابيرغلا حبصيو : مافتلا ةلص ٠ نيحورلا نيب ةبارق ةلص
 امهتلاح ىف ديلقتلاو ةظحالملا ىوق نم هدنع ام لممتساف . هتاراكذت تابثا دارأف . ناسنالا مكن

 سما ةعدقلا تايفيلغو يملا تدّلوت انه نمو ؛ هرظن تحن قي ام لكم سرب ذخأو « ةنشلا ةيلّألا

 رثكأ اهتلقانن ىتلا ىلوألا ةيدحيألا ةريثكلا ةيروصلا فورملا كلن" نم (صلختسم ناك « ىرت اي نم

 نييقينيفلا نأ مئاشلا نأ ىلع . نييروسلاو نييرصملا نيب ةيّدو ةشقانم عوضوم اذه ؟انيدل ةفورعملا تاغللا

 حيسملا لبق رشع سداسلا نرفلا ىف قيرغإلا دالب ىلإ .« سومدق » مراجت ريبك اهلمح . نيلعاف اوناك

 , ةيلاطيإلا ىلع « مهلنل ىرم تاعرفتملا تاغللا ىلع اهوعزوو ؛ قيرغإلا نع نامورلا اهخسن مث

 مهننل نوبتكي ناملألا نأل. كلذك ةيناملألا ىلعو ,ةيزيلجنالاو « ةيسنرفالاو « ةيغوتروبلاو . ةينابسالاو
 (ادن اهلعامتع ادع ةءستقو ةشياللا اهنومسي ىتلا ةءاتكلا و٠ لصألا ةيطوغ ةين املألا ةباتكلا «نيعون ىلع

 « ةيئايرسو  ةينادلكو «ةيئاربع نم ةيماسلا تاغللا تايدحبأ تءاج « سومدق » ةيدحبأ نمو '

 تحت اهتاربن تمم ىتلا ءًاراشنناو ًالاجج ةينيتاللاو ةيقيرغالا اههاضن مل ىتلا ةزيزملا ةغللا كلن ةيدحبأو

 ! اساف ءارو ام ىلإ ايسور ىفو ءافاجىتحةيب ونجل ايسأ ىف ؛ءاوتسالا طخ ىتح ايقيررفأ ىف تاقفاحلا مالعألا

 فوسلو . الافطأ دبملا ىف ىلوألا اهتايلكب انسمه ىتلا ! ةيسلدنألا تاحشوملا ةغلو ىنتلاو ةرتنع ةغل

 ! ةيبرملا ةنللا ءانلاما اهردص ىفو انتاراكذت اهردص ىف . ريخألا انعادو ةلكاهنم نوكت

 ناك قرشلا نأ كو «ديلختلا ةلا ةمبطملا تناكو « هتامولعم ديلخت دارأف , بتكو ناسنالا ملكت

 ايفارغوليسكآلا نوينيصلا لمعتسا . ةعبطلا فورحلامعتساملا اب اس قرشلا ناككللذك ةيدحبألا دجوم
 نرقلا ىف ابوروأ ىلا نفلا اذه لقتناو ؛ سداسلا نرقلا ليبق ( بدحلا فورح ىلع ةعابطلا ىأ )
 فورملا ىأر ىذلا نرقلا كلذ ءرشع سماحلا نرقلا ىلا هتالع ىلع كانه هنولممتسي اوُلظو مشع ىناثلا

 مسق ملاعلا ىلا انسحأ نيذللا نيلجرلا نيب خيراتلا فصني ىكلو . ىلوألا ةعابطلا ةلآو ةكرحتملا ةيندعملا

 « جربمتوج » ناو «ةكرحتلا ةيعبطملا فورحلا دجوم ناكىدنلوهلا «رتسوك» نأ لاقو امهنيي رخفلا
 ةينفلا ةقدلا نم بناج ىلع فرحلا لعاجو ؛ةعابطلا ةلآ عرتخم ناك

 نيتييجملا ديلخن ىلا ليبس الو «تاديسلاو ةداسلا اهيأ ؛نوفرمت ىتلا ثالثلا بئاجملا ىه هذه
 ةمبطللا ىلا جاتخت ! حورلا نم ةداملا قتثتو « ىنمملا ةلآلا ربقت كلذك ةثلاثلا ةبيجملا ةطساوب الإ نيبلوألا
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 ”قيسوملا اهيلا جاتحت . اهجيورتىلعلممنو اهمثادب دلت اهنآل ,ةسدنهو رفحو شقنو ممسر نم ًاعيمج نونفلا

 .حلار 5 زاححلاو دنواهنلاو هاكيسلا نيب ةحوارتم (م16100163) ناحل اهلكمابمأل ةيرملا قيسوملا ىنعأ الو

 دعبو « ةيلك ةلوهسب ةيقيسوملا نذألا اهلوانتن ةطيسب اهنكلو « ةنيزح ةقيمع « ةيقرشلا سفنلاكن الأ

 ةبقرش ىرخأ ةلا ىأ ىلع وأ دوملا ىلع ناقتاب اهمقوت :ريثكو أ ليلق لامعتسا

 ىف قيسوملا هذه ةورثو . ([1دمدههن) هنومسي ام اهيف مسق مأو « ةيبرغلا قيسوملا ىنعأ ىنكلو

 اروسسم اينانتا ليسو فور ةعرسإ اههبل قكم ال هذهو+ اهطانمأو اوفسلاو# اًووألاو ةاناتوتتلا

 ةعبطملا ةطساوب لإ عيمجلل
 ! ىهنلا يباني رّجفم «بهاوملا ىنس ! باتكلا . باتكلا ديلختل اصوصخ ةيرورض ةعبطملا نكل

 «ةبذبملا « ةبيبملا «ةتماصلا ةوسقلا كلن" « ىنفت ال ىتلا ةورثلا كلن" « نيمألا قيدصلا كلذ ! باتكلا

 ةمركأو ًارهوج ةصلخأ امو ! باتكلا سم سفن ىف باتكلا سوبع بذعأ ام . ًالادج فرعت ال ىتلا

 , ةيناسنالا ىوقلا فرشأ انيف ىمنُت فيك انماعيو « ةايملا رئاغص قوف انمفرب ىذلا باتكلا «اذاتسأ

 ةمظملا سبلوأ ىلا «نافرعلاو كاردإلا ىرذ ىلعأ ىلا ًاليلق ًاليلق اندوقيو « ةدارإلاو ءاكذلاو صالخالا

 ءتناكو نيييكشو < ىرعلاو « ستنافرسو : ىتئادو «نورشيشو ؛ سوليخسأو « بوبأ ثيح ءاّمشلا

 عسل مث ؛ عستتو « عستتف مهحاورأ سما ة ةريبك انسفن ريصتو , مراكفأ انركف ىف نوبكسيي ءوغوهو

 ! ءاضفلا نضحن ىتح

 «توقايلاو ءدجربزلاو ء بهذلا نم ىتش هدايعا اندر قوس ىضفلا فراعملا ةعبطم ديع مويلا

 ّرس اهيدل ىتلا ةسيفنلا ستكلا كان نم ةيلقملا ةايحلا ىحل املالخ ىف رهظت ! هللا ءاش نا . ساملألاو

 محلا لظلا ىلعو «ةقافلا ىلعو . عجولا لعو « برحلا ىلع « ىلا بتكلا كلن « اهناقتا ّرسو اهباختا

 ةيناسنالا ءامس ركمت ءادوس ةعقب لكل عو . سأيلا ىلعو ؛ءاقشلا ىلعو ؛ تاربعلاو ءامدلا لعو «ةايحلا ىف

 '! دلاخلا ركفلا ىكوك نم ثسبنم ءرهأب رون عامش عضن



 عيفش دمت ر وتكدلا

 ةيمومعلا فراعملا ةرازوب ىللا مسفلاب شتفم
 ةهازن ءابطألا رثك أ نمو « ةبرصملا ةعماجلاب بطلا ةيلك ى جي رخ نم

 طرخما دقو . قالخألا يركع بناجلا قيقر ؛دادولا ىفاص .املعو ةربخو
 دقتم ةمطا ديعب ناكف ةيمومعلا ىراعملا ةرازوب ملعتلا لاجر كلس ىف
 ىف كرتشا ىتلا هماق راثآ نمو . ريكفت نسحو ندع ف سيك ذل
 م82 فئاظو لع ىف ةيلوألا ئدابلا باتك ىللح ملاص دم روتكدلا عم اهنيلأت
 باتكو . لفطلل ةيحصلا ةيبرتلا باتكو . تانبلل ءازجأ ةثالثو نينبلل ءازجأ ةثالث ىف ةيحصلا تاريبدتلاو ءاضعألا
 فرامملا ةعبط.م اهعبطت بتكلا هذهو . ةيلوألا تافاعسالا

 قيفوت ليعامسا ذاتسالا

 ةيريمألا ةديدجلا رصم ةسردم رظان

 امي ةئشانلا مدخم حارو ردتقملا قئاولا لوخد ملعتلا لاحم ىف لخد

 وهو ةرابملاو ءاكّذلا نم هب لحت امو معلا ىلإ حيحصلا ليملا نم هيلع رطف

 هلضف ىلا ريشي امو ةيسردملا بتكلا فيلأت ىف ةزاتمملا مالقألا ىوذ نم
 وهو سرادملا هب فحتا ىذلا « ةيسردملا ٌاصنلا » هباتك لاجلا اذه ىف

 ةيبرتلا نوكش فلتخم ىف نوئشانلا ةمهفي بواسأب هقرفتم ذبن ىلع متشي
 ىلع بشيل اهءمتيو ذيدلتلا ابعلاطي نأ بجي ىتلا دئاوفلاو دئارفلا نم كلذ ريغو كولسلا نسحو قالخألاو بادآلاو

 هيلا ببحتو ذيمالا دعاست ىتلا ةيحاضيالا ةريثكلآ موسرلاو روصلاب لجو لماكلا لكشلاب عوبطم باتكلاو . ةليضفلا
 ريكفتلا نسحو ةعاربلاب هل دهشت ةميق بتك كلذ ريغ هلو . ةعلاطملا

 ليعامسأ ىمبف ىدنفأ نسح
 .رصع مئانصلاو نونقلا ةسردمو ؛ ةراحتلاو ةبساحلا ةسردم ةذتاسأ نم

 ْ نم مهيلع ضيفي لازي الو مهلضفو مهملعب ةئشانلا اومدخ نيذلا نم وهو
 / باتكه لق راثآ نمو ليلا اذه ىف ةريثكلا هتارابتخاو هفراعم ريزغ
 ' لكب هيف ملأ « ةيراجتلا تاكرشلا رتفد كسمو ةلومعلا تاباح »
 :ابماظنو ٠ اهسيسأت ةيفكو ١ تاكرشلا عوضوم ىف ةينفو ةيملع ةدراش
 ١ ف قيسنت ىف ةعبتملا بيلاسألاو . اهتيفصتو ءاهيف ةمهاملاو ء اطامعأ بيترتو
 هجو لكأ ىلع ىلاسحلاو ىراجتلا لمعلا لوصأب مامالل بلاطلا هنع ىنغتسيال ام كلذ ريغو اهرتافد

 مع



 ىعدربلا قيفوت دم ذاتسألا
 ةراظن نآلا ىلوثي . اًملع مهخسرأو ةربش ملعتلا لاعر رثكك ٠م

 ربك أ نم ىهو . ةيردنكسالا ىف ةيريمألا ةيوناثلا ةيسابعلا ةسردملا
 ريدب اك هريبدت نسحو متعاربب اهتقد ريدي و . ىرصملا رطقلا ىف سرادملا
 بيلاسألا نم هربتخا اه كلذل ءوفكريخ وهو . هتنيفس ةفد رهاملا نابرلا
 فراعملا ةرازو ىف ملعتا ةمدخ ىف اهعطق ىتلا ةليوطلا ةدملا ىف ة :ريثكلا

 ةيسردملا تافاؤملا نم هرهظأ اب دهاماو سرادملا ىف فرعيو . ةيرصملا 1
 ةمبرأ ىف ةيئادتبالا ةيفارغجلا باتك لؤم دحأو . ءازجأ ةثالث ىف ىبرعلا ءاشنالا ميلمت باتك ب حاص وهف ٠ ةمفانلا
 ءازجأ ةئالث ىف ةيئادتبالا ةمجرتلا باتكو . ءازجأ

 ىركف ىدنفا ىلع
 ةيرصملا بتكلا رادل لوألا نيمألا

 بذدألا بح ىلع روطخ وبف رافسألاو رباحلا نيب الا ةايملا هل وفصت ال
 هلو . ةعفانلا يتكلا فيلأتو ةملاطملا ىف هغارف تاقوأ ظم» ىطقب ١ لاو
 ةيعامجالاو ةيئاخلا تاعوضوملا فلتخم ىف نلوم رشع ةعب رآ لاجلا اذه ىف
 هذه ربشأ نمو . ةعيوقلا 'ىداملا ىلع اميردتو ةعشانلا ملعب 3 ىتلا

 باتكو افحص وحن ىف ار 5 ةثالث نيحوزلا ةداعس اس باتك ب تك 5

 ةعارب امهمف رهظأ دقو ١ ةحفص ٠٠٠١ وحن ىف ءازجأ ةثالث حاحنلا لبس
 نبأّوج ىف تانبلا تارماسم باتكو ؛فيقثتلا قرط نم هنطو ءانبأ ةمدخ ليس ىف هصالخاو هئريغ ىلا ريشت ةقلاف
 مقنو ةميق هذه نع ىرخألا هنافلؤم لقت الو . فراعملا ةرازوب اور ناك دقو

 0 ىف عالطالا ىعساولا نب ركذملا نمو .رصم ىف نيماحلا لضافأ نم

 ىف هلو ةيلاملا نوئشلا ىف نيثحابلا ريخأ نم دمي و . ةيقلخلاو ةيعامجالا
 هماعو هلضف ىلا ريثت ةميق ثحابمو ةبمجو ءازآ

 هباتك ىفو . ةماهلا ةيداصتقالا تاعوضوملا ةجلام ىف ريدق بتاكو هو
 جاع ىتلا ةقيرطلا ىف هماق ةوق ىلحتت « نطقلا ةراجتو ةصرولا » ريهشلا

 , ةصروبلا ةمبع نايبو ٠ اهمف ةعبتملا بيااسألاو ؛ةصروبلا نوئش اهب
 ةيدنأ ىف فورعم وهو ٠ . نأشلا ليلجلا عوضوملا اذهب قاعتي امه كلذ ريغو ؛ ١ ,ب لماعتلا ةيفكو ٠ اباصأو  اهديدحتو
 ةهئارلا ةبدألا ةتكتلاو ةغبررطلا ةهاكّملا نم هثيدح واخيال قالخألا ةقرب بدألاو معلا

 كل



 ىماح حلاص دمح روتكدلا
 ةيمومعلا فراعملا ةرازو ىف ىطلا مسقلاب شتفللا

 عي لزنو ء ةيرصملا ةعماجلاب بطلا ةيلكن م جرختو رصم ىف مولعلا قلت

 نم هربتخا اه حلا لاحم ىف نيرهاظلا _:رم ناكذ لمعلا ناديم ىلا

 هرصنع بيطا هنارقأ نم بوبحم وهو . ةشردمحلا ةيبطلا بيلاسألا

 انيلأت ىف كرتشا ىلا بتكم هلق راثآ نمو . هلالخ نسحو

 ءاضعألا فئاظو لع ىف ةياوألا ئدابلا باتك هو ميقش دمحم ر وتك ذل مم

 تافاعسالا باتكو . لفطال ةيحصلا ةبب رثلا باتكو . تانبلل ءازجأ ةثالثو نينبلل ءازجأ ةثالث ةيحصلا تاريبدتلاو

 ةميقلا ةيسردملا بتتكلا نم ىهو ةيلوألا ةيبطلا

 ىردنكسالا رمع ذاتسألا

 ريتخا مث ١٠0 ةنس ىف ةيديعسلا ةسردملاب اًسردم ةيماعلا هتايح أدب

 مايق نسحأ كلذ ىف ماقق ةيرصملا فراعملا ةرازوب ةمجرتلا ةرادا ىف لمعلل

 قرطلا عيمج سرام دقو . ةيوناثلا ةر ركشملا ىعاسملا ةسردمل ًارظان نيع مث

 ةسردم رظان نآلا وهو اهريغو ةيوناثلاو ةيئادتبالا سرادملا ىف ةعبتملا

 , ةيسردملا ةيخضيراتلا بتكلا فيلأت ىف ةعارب رهظأ دقو . ةيوناثلا ديعس روب

 خيرات باتكو مايألا هذه ىلا ىلاهعلا حفلا نم صو مراتو 3 قامعلا حفلا ىلا رم مرات ب بانك قاوم دحأوبف

 هيب رعلا لودلاو صمت رات : ةوفص باتكو و ؛ىناثلا ءزجلاو لوألا ءزملا ةثيدحلا اب روأ

 قدا ريخ تاهرأا دنع تيفلا
 ا ا ل

 رسه» ىف مولعلا راد ةذتاسا نم

 دود راعلا ليبس ىف قاطناو ؛ ةريهشلا مولعلا راد ةسردم نم جرخت

 قادس نيدو نيقوفتملا يو الخلا ن . ساو 00 0 معلاب

 ريسفت ةصاخم و ةيعرشلا مولعلا سيردتب رهتشا دقو . فيتثللاو ميلعتلا ىف

 ىف نيتءهتملا ردقأ نم دعيو « فيرشلا ىوبنلا ثيردحلاو ميركل نارتلا

 ةيوناثلا سرادهل هي ردت ةيرصملا فراعملا ةرازو تررق ىذلا نيءزج ىف ىمالسالا نيدلا ناك راع دحأ وهو مولعلا هذه



 ضايف دمت ذاتسألا

 ىف نيعف ًطاشنو معو ههه اقنع ناك رد ىلا داعالو ابروأ سرادم

 ًارظان ناكف يغلا فئاظو ن٠ ريثك ىف جردتو فراعملا ةرازو شيتفت

 ةيوناثلا اينملا ةسردم ةراظن ىلوت دقو . ةيوئاثلا سرادملا نم ريثكىف

 تجبطا ىد- اهرومأ ميظنتو اهنفد ةرادا 2 ةردان ةردعم رهظاف ةيريمالا

 ةزيجلا ةسردم رظان نآلا وهو . ابماظن نسح ىف ةيريمألا سرادملا ةمدقم ىف [

 مولعلا ئدابم باتكهماق راثآ نمو .٠ قالخألا نساحمو ءودحلا نم هنع فرع اج ةئشانلا ميلعت ىف هبجاوب موق ةيوناثلا

 داوجلا دبع دم ذاتسألاو مصاع كب دمحا ذاتسألا مم هفيلأت ىف كرتشا ىذلا ةئيدحلا

 ديبع دم ذاتسألا

 ةهازن مدعتلا لاجر ةريخ نمو 3 ةبرعملا فراعملا ةرازو ىسدعم نم

 سرادملا راظن سب رهتشاو ةدع فئاظو ُْف باق .٠ ردت نو ةقرعمو

 سرادملا نم ريثك ةراظن ىلوت دقو . ةبئاصلا ءارآلاو ةمفانلا ةكرحلاب

 مزاحلا ميلملا رظانا امسح الاثم اهمف ناك ةيريمألا

 مهدشرمو لافطألا قيفر ةديشرلا ةءارقلا ئدابم باتك بحاص وهو

 هيف نوماعتي ةيقرشلاو ةيب رعلا راطقألا رئاس ىفو ىرصملا رطقلا ىف نيمألا

 فراعملا ةعبطم ىف عبطي وهو ةديعب ةرهش باتكلا اذهو . قرطلا برقأو بيلاسألا لهسسأب ةيب رعلا ةغللا ىف ةءارقلا ئدابم

 نيمأ ىمهف ىدنفا نسح

 ةزيرسلا ءافصو ةزيدلا نسلم نيقورعملا ةيريمالا نسواذلا ةذتاتمأ قم

 الو نأكف +١5١ ةنس ذنم فراعملا ةعبطم هب تلصتا . قالخألا ةثامدو

 ءايق وألا اهماقدصأ صلخأ نم لازي

 رافلل واو ووتملا ةئادكالا نيراذلل ةبدتلا ناك تا طوهو

 ةعدارلا ةنسلل ىناثلا ءزجلاو ةثلاثلا ةنسال لوألا ءزملا ةبرصملا

 باتكلا اذهو . ةداملا هذه ىف همدق خوسرل هيترتو هقيسنت ىف داجأ دقو

 فراعملا ةعبطم ىف عبطي وهو ةيب رعلا راطقألا نم ريثك ىفو ىرصملا رطقلا ىف سرادملا ىف همساب فرعي

 نك



 كي اخر دحأ دمت
 ةبرصملا فراعملا ةرازوب ةرادالا مدق بقارع

 ناكف ىتش فئاظو ىف بلقت . ميلعتلا رئاود ىف ةمفانلا هكر قوق نع

 فاتخم ىف ةساردلا بيلاسأ ىف ةربخ مهرثك أو فراعملا لاجر طشنأ نم

 نم ريثك ةراظنو فراعملا ةرازو نزاخم ةرادا ىلوت دقو . ملعتلا نوئش

 ةمهلا نم هنع فرع ا هلاحم ىف ريسي لازي الو . ةيريمألا سرادملا
 ةثلاثلا نيتنسال نينبلا بيذهت باتكهماق راثآ نمو . تافصلا مراكمو

 هلضفو هماع ىلا ريثتو ةردقملاب هل دهشت ةميق ىرخأ ةيسردم تافاؤم هلو . ةيئادتبالا سرادملل ةعبارلاو

 نري ايفعةاسألا

 ال ناكَدلئاه كراعم رهدلا نيب و هني تراد ىذلا بيدألا كلذ وه

 اهرامغ ضاخ ول « ضيرع ليوط ثيدحو ؛ ديعب ىدمو ؛ ديدش ”ىود

 هنكلو ىوقلا مطحتم مزعلا رئاخ هتعاسل طقسا ةقيضلا ةليلا ىوذ نم هاوس

 بيدألا مق هلمانأ نيب و ليللا فوج نم رجلا جرخي اكهئاهدب اهنم جرخ

 ءاشنالا ىف هبولسأ امأ . ريدقلا ىعاتجالا بتاكلاو رهاملا فاحصلاو عرابلا

 روعش نع منت ةيقالخاو ةيعامجا ىتش تاعوضوم ىف بكلا ىف ةيرق ةقئاع يلق رات نمو + يذعلا قارا كواننالا وف

 كلذ ريغو . قالخألاو ةيبرتلا ىف ةرضاحمو . ةئشانلاو . رورغلاو . ناسنالا ةياغو . لادتعالا حور : حمو قيفر

 ءاكذلا ةدحو ةعاربلاب هل دهشت تالوجو ثحابم تالجلاو فحصلا ىف هلو

 ركبت رك كدلا

 ءايميكلا «ىدابم باتك فلؤمو ٠ اًقباس ةبرصملا ةعماجلا ةذتاسأ نم

 ةنسلل ىلاثلا ءزجلاو نيتيوفاثلا ةثلاثلاو ةيناثلا نيتنسلل لوألا ءزجلا ريهشلا

 وهو هترهشل « ركب وبأ ءايمك » همساب فرعي باتكلا اذهو . ةعبارل

 ىو ىرصلا رطقلا سرادم ىف رشنتمو .٠ ةيرصملا فراعلا ةرازوب ررقم
 ةبب رعلا راطقألا ىف ةريثك سرادم



 ىرضحلا دمت خيشلا

 ادرومو ١ بدألا مالعأ نم اًماعو ,قلا ةداس نم اديمدملا ةفصر ناك

 ىف ةرهشلا نم هزرحأ اب فيرعتلا نع ىنغ وهو . هلضفو هضيف نم قتسي

 مألا عرات ريهشلا هباتك اهنم ىتلا ةمئارلا هماق راثآ نم قيأ اهو « هنامز

 ىتلا ةميقلا بتكلا نم كلذ ريغو ىناغألا بذبه باتكو : ةيمالسالا

 رملاو بدألا ملع ىف هركذ تدلخ

 طالخ زب زع ذاتسألا

 ةي ريمألا ىفابملا ةحلصم ىف تايمصتلاو ةراهلا مدقشيتفت لامعأ ريدم

 راكتبالا ةوقو عالطالا ةعسب نيزاتمملا نيسدنبملا نمو « ةيرصملا

 اطوادجو تاراهععلا ةسدنه ىف ةحلسملا ةناسرلا باتك بحاص وهو

 هلوادج ةرثكو هتامولعم ةحصو هب ولسأ ىف دي رفلا باتكلا كلذ . ةيلمعلا

 ةدم الصاوتم رن اريك هانع هنفيلأت ىف دباكد قو .٠ ةنقتلا هموسرو

 فراعملا ةعبطج عوبطم باتكلاو ءانثو يدم لك اهبنج ىف لقي ةمدخ مظعلا نفلا اذه بالط كلذب مدخل ةليوط

 ضوع قازرلا دبع خيشلا

 لغتشاو . مولعلا رادب و رهزألاب نيطاطخلا رهشأ ىلع طخلا نف قلت

 ىلا ًارارم رفاسو . ةيريمألا سرادملا رهشأ ىف ةيبرعلا طوطخلل اًملعم

 اهيف نيطاطخلا ربشأ ىلع نذلا ماهتال ةيسردملا ةلطعلا مايأ ىف ةينيطنطسقلا

 ةاهاضملا ءاربخ رهشأ نم دعي و . ةيبرعلا ةباتكلا لازتخال ةقي رط عضو دقو

 تاسارك ب حاص وهو . ماجلا ىف ىسمشلا ريوصتلا لخدأ نم لوأو
 ىف عبطت ىهو ًاليوط اًنمز فراعملا ةرازو اهنررق دقو ( ةعقرلا ملمت ىف ةمفرلا ) اهامسأ دقو همساب ةفورعملا ةعقرلا طخ

 فراعملا ةعبطم

 هم



 ريشي و تارّْقلا بيطأب رشبي اًعاسنا رسصم ىف ميلعتلا قاطن عسنا دقل

 ىف حيحصلا ريكفتلاو ٌتارقلا باحصأ اهذبي ىتلا ةلصاوتملا دولا ىلإ

 فيلأتلاو فيقثتلا قيرط نم ناطوألا ةمدخ

 تمعن ىنسح ىدنفا ىلعو ىزاجم ىدنفا مالسلا دبع ةثالثلا ةذئاسألاو

 نمو ةيرريمألا سرادملا ىف نيسردملا ةربم نم هرامع ىدنفا نمحرلا دبعو

 ةمهال اًملاصآلاثم اوناكف فيلأتلا ناديم ىلا اوطشن نيذلا نيدهتملا كئاوأ

 ىربنكارب . جرتسملا عم كارتشالاب سرادللا اونمتأ ذا ريكفتلا نحو

 اهتغل ىف ةنيتم اهبواسأ ىف ةركتبم ةبزيلجتالا ةغللا ىف بتكلا نم ةفئاطب

 ةيزيلجنالا ةغالا نم ملضتلاو رايتخالا نسحو قوذلا ةمالسب مهل دهشت

 مالسلا ديعو ىربتكارب رتسملا فيلأت ثلاثلاو ىناثلاو لوألا بتكلا

 سماخلاو عبارلا ناباتكلاو ٠ تءعن ىنسح ىدنفا ىلعو ىزا# ىدنفا

 هرامع ىدنفا نمحرلا دبع مهيلا ًامضنم نيروكذملا فيلأت

 اهؤامسأ ىه هذهو فراعملا ةعيطم اهرشنتو اهعيطت بتكلا هذهو

 : ةيزيلجتالاب
 كدلك انا تكرر نإ 0

 (نلقسماسح [ خل الب

 اق تطتح طلال ع بلت خللا 105 تا كنخ

 (ازذنماج !. |[! ل الأ

 ادم للا 12ج رع[ منم نم (ا مات ناعيا كل ( رن 131

 القلب الا 0 دل

 لا 0 ل ل

 لكوصماج |. 1١١ خااا

 اكويواعل (نهصت جمعا للمال كصأ ]جفت تاخنس نم ل للممت كضأ 510(
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 هرامع ىدنفا نمر لا دبع



 نوطنا كب سجرج

 واعو سفنلا مرك ىف مهاونم ىلع جسني نيذلا ذاذفألا ماركلا كئلوأ نم

 نوامعي نبذلا داحمألا كقئلوأ نمو ٠ ةرادالا نسحو ةدارإلا ةوقو ةمطا

 بيطو ةماهشلاو ةوخنلا نم هيلع اورطف ام ءاضوض الو .ةمض ريغب ماعلا ريخلل

 ىف باقتو ةيرصملا ديدحلا ةكسلا ةحلصم ىف ةيلمعلا هتايح أدب . رصنعلا

 ىف ةيردنكسالا ةطحل ًارظان نيع الو هتاراد ىف مجنلا بلقتي ام اهئارادا

 ةيردتكسالا ءانيع ةيديدحلا ةكسلا لامعأ تناك ذإ رومألا ةفد ىلع ضبقلا ىف هتردقمو هبهاوم تلجت 1مه.٠ ةنس

 أيس الو هرك ذب دنشلا راحتلا نسلأ تقلطناف هرب دن نسحو هتكح ماظنلا املا داعأو دحلا دعاس نع رمشف ةب رطضم

 دالبلا ةمدخ ىف ةمهلا قداصلا لجرلا هيف اودجو نيذلا ةيب روألا تايلاجلا راجت راك

 اهيف ةئيدحلا مظنلا لاخدال ةبرصملا ةيديدحلا كلكسلا لاح سردل ةبزيلجتا ةنجل رصم ىلا تءاج ١9.05 ةنس ىفو

 ريدقتلا علبأ هيلع قحتسا امايق ةميظعلا ةمهملا هذهب ماقف اهب لمعلاو ظنلا هذه سابتقال زيلوتالا دالب ىلا رغسلل هتبدتناف

 ءارطالاو ءانثلا لأو

 راثآلا لمجأو تاراكّذتلا بيطأ اهيف اكرأت ١58 ةنس ىف ديدحلا ةكسلا ةحلصم ىف لمعلا نع مطقلا دقو

 كب ناهغ دم و أننا ديعس لمح نيموحرملا م موقلا مارك نم ةقئاط عم هداج هيعاسم فرشأو لمجأ نمو

 ىرممملا رطقلا ىف ةيرريخلا تايعمجلا ربك أ نم نآلا دمت ىتلا ةي ردنكساب ةيمالسالا ةيريخلا قولا ةورعلا ةيعمج ءاشنا ىف

 نيزوعملاو ءارقفلاب اهربأو اقاطن اهعسوأو

 ىلا لالحضالا ةدهو نم هترادا نسح اباشنتاف ةرهاقلاب ةيطبقلا ةب ريخلا ةيعجللا رومأ ىلوتل ةعركلا هتفئاط هتعد دقو

 تايئشتسملا محو ملفعأ نم دمي ىنشتسم اطو . اًناسحاو ًادوح تايعجلا ةمدقم ىف نآلا ىهو راهدزالاو شاعتنالا ةَق

 ةرادا نسحو ًادادعتساو اًناقتا ىرصملا رطقلا ىف

 ندقلاو ةيناسنالا باتك ىباسلا راس ناث ١ نمو 5 مالقألا ىوذ نيب ةيماس ةناكم هل نيركتملا بتاتكلا نم رهو

 نع ةيسنرفلاب هقلؤم اشاب ىلاغ فصاو ةمالعلا ةرضح مضو الو . ماعلا ريخلا ومن ةفيرشلا هفطاوع هيف تلج ىذلا

 داجيالا ءارعشلاو باتكلا نم اهئاول ةلمح نايبلا ةلود اهبف تلج ميركك ةلذح نوطنأ كب سجرج هل ماقأ ىبرعلا رعشلا



 . م ٠.5 ةنس ىف ةعابطلا ةلآ « جسريمتوغ » رهظأ

 ةنيدم ىف تئشنأ ةبيرع ةعبطم لوأ نم . م ٠١14 ةنس ىف ةرم لوأل ةيبرعلا تاعوبطملا ترهظو

 مخض دلجم ىف . م +٠66 ةنس ةيمور ىف انيس نبا نوناق عبط دقو . ايلاطيا لامعأ نم همم وناف

 لامعأ نم بلح ةنيدم ىف رشع نماثلا نرقلا لئاوأ ىف قرشلا ىف ةيرع ةعبطم لوأ تئشْأ دقو
 ةينيدلا بتكلا عبطل ةريغص ةعبطم تناكو .نينرقب ابروأ ىف عباطملا راشننا دعب ىأ ايروس

 ةينيردلا ريغ بتكلا عبطب نذأو . م1015 ةنس ىف عباطملا لامعتسا زاوحي ةناتسالا ىف مالسالا خيش ىتفأو

 ةيبرملا تاغللاب بتكلا عبط ىف تعرشو . م 17 ةنس ىف ةناتسالاب هير ةيطسلر !ترعماو

 ةيسرافلاو ةيكرتلاو

 عبطت تناكو . م 7٠ه ةنس ىف تراباثوب نويلبان ةلمح دي ىلع تناكر صم ىف تسسأت ةعبطم لوأو
 : امهو هدئارج نم نينديرجو ىسنرفلا لالتحالا ةطلس تاروشنمو رماوأ اهيف

 « 14 (0هيستعم ل" اظوونماع هع الم غل !ةوورجتتعممع »

 ذخأرصم نع ةيسنرفلا دونجلا ءالج دنعو . « لسرام » ريهشلا قرشتسملا ةعبطملا هذه ريدي ناكو

 . سيراب ىلا اهداعأو هتعبطم روك ذا لسرام
 بردلاب ىرانسلاراد تناك اك( نآلا ةينسلا ةسردملا) فشاكن سح راد ةعبطملا هذه راد تناكو

 ةليمجا نونفلل ديدجلا

 ءاشنا ىف ركف رصم ىف ةكلاملا ةلئاعلا سأر ريبكلا اشاب ىلع دم لاجرلا ةفيانل رمألا رقتسا اهنيحو
 . م 18؟١ ةنس ىف كلذو قالوب ىف نآلا ةدوجوملا ىهو . ةيريمألا ةعابطلا راد

 ةيكرتلاو ةيبرملا تاغللاب ةيبدالاو ةيملعلا بتكلا عبطل ديحولا ردصملا ىه ةعبطلا هذه تناكو
 ةرهاقلاب تاكرشلاو دارفالل ةيراجتلا عباطملا كلذ دعب ترشتنا ثيح « ديعب ريغ دهع ىلا ةيسرافلاو

 اهريغو ةيردنكسالاو

 دلل



 رشح يطا هع ةاقنألا

 سفنلا ملع ىباتك فلؤمو سعم ىف مولعلا رادب ةيبرتلا ةذتاسأ نم

 نيباتكلا نيذملو نيتسح نسح دوم ذاتسألا مم كارتشالاب قطنملا
 هعالطا ةمسو ميركلا فلؤملا اذه ةربشل ةيوناثلا سرادملا ىف 0

 ديت 0 ةءارقلا ءىدابم باتك هسنن ذاتسألا عم كارتشالاب ضيأ هلو

 ةيتوصلا ةّم رطلا ىلع

 وخلا فيلما اهنيعت اعتكلا

 ا ملعتلا ناعما ع عالما سأل شوارلل ةذتاسأ نع
 ةعب رألا ءازجألا ةيسردملا تاظوفحلاو ديشانألا باتك ينوه دحأ

 تاءعوضوملا قرأ ىف ةقيقرلا هتاموظنع باتكلا اذه ةربهش تراط دقو
 مهناهذأل ًاريونت اهب ىنغتلاو اهداشنا ىلع لابقالا راغصلا ةبلطلل قوري ىتلا

 مهايمأو مهتطاوعل ًالقصو

 ديدح وبأ ديرف دمح ذاتسألا
 ةيوناثلا قوراف ريمألا ةسردم رظان

 ةثلاثلا ةنسلاب صاخلا ةبوناثلا سرادملل ةينطولا ةيب رتلا باتك ف لؤم

 ةمدخ لجأ ةئشانلا كلذب مدخل قيسنتلاو ةجلاعملا ىف ةراهملاو ةقدلا نم ريثك

 . ايقيرفأ . ىهو هعساب ةفورعملاو ةروهشملا ةيفارغجلا طئارخلا بحاص

 هاز اًميط ناولألاب ةعوبطملا . ايلارتسأ . ايمآ . نيتيكي رمالا . ابروأ

 اًحوضو اهيف ةحضاولا مالعالا ءاعسأب اهاوس ليع طئارخلا هذه زاتمتو انقتم

 سرادملا ىف ةرشتتم ىهو ةيفارغجلا تامولعملا حصأ ىلع اهئاوتحاو امان

 اهعضاو قوذ ةمالسب دهشي ًاراشنثا

5, 



 نادم ىدنفا دع

 لاسعلا ىدنفا بيبل عم كارتشالاب ريهشلا « ثيردحلا ساطألا » فلؤم

 . ةيادتبالا ةعبارلاو ةثلاثلاو ةيناثلا_تاونلاب صاخلا لوآلا نجلا
 ثيدحلا سلطألاو . ةيوناثلا سرادملا ةبلطب صاخلا ىلاشلا ءزجلاو
 ةرهش سلاطألا هذطو . ةينيدلا دهاعملاو ةيلوألا نيملعملا سرادب صاخلا
 ةيفارغجلا تامولعملا مهأ ىلع اهئاوتحال سرادملا ىف

 لبا جرف ىدنف رمح ار ذة يدتفا نأ

 هلارتشالاب ةعب رألا ءازجألا ةيسردملا تاظوفحملاو ديشانألا باتكف لؤم

 اذه زاتعو ىبرغملا ىدنفا فيطللا دبعو مهرب كب ظفاح ذاتسالا مم

 هيل لاهو فتاراغ ةيالتو هتاوطوو ىفاوت ستاب راتب قرا ثاتكلا

 ثادحالا فطاوع نم ةفيطل ماو ىلا اهمناعج ىرت ىلا هروص ناقتاو

 افص ىلوبتم دمت ذاتسألا

 هذه راوطأ هيف حرش . ةنجادلا تاناويحلاو رويطلا باتك فلؤ»

 ءايجاتناو اهتنب رتل ةحيحصلا قرطلاو اهفاصوأو ةبوبحلا ةفيلألا ءايحألا
 ىفو « ةئي ةمدخ عرازملاو ىعارملا باحصأ كلذب مدخل ؛ قئاش بواسأب
 ناقتالاو لاما ةريثكلا روصلا نم ةريك ةفئاط باتكلآ

 ليئاخيم ىدنفأ سيسلرف

 سرادم عو رشم بحاصو ١ رصع مدعلا لاحم ف فورعملا ىبرملا

 هتافلؤت رهتشا دقو . لزأملا ريدت نف ىف ىصاصتخالاو ىلزتملا ريبدتلا

 نم اهريغو ىلزنملا ريبدتلا باتكو ىلزنملا ماظنلا باتك اهنم ىتلا ةسيفنلا

 ةئشانلا ناهذأ ريونت' ىف عفان رثأ اه ناك ىتلا بتكلآ

 نب



 ىراشبلا دم هيطع خيشلا

 دقو . ةيضرلا قالخألاو مضاوتلاب نيفورعملا اهئابدأو ةيب رعلا خويش نم
 نم هيف دهع ا اًمباس ةيريمألا سرادملا ىف ملعتلا ةمدخ ىف هبيصنب ماق

 راث ١ نمو . ةليلج ثحابم ىبرعلا بدألا نوئش ىف هلو « ةرابملاو ةهازنلا

 سرادملل ةيمالسالا ةنايدلا باتكو ةيدمحملا ةريسلا ةصالخ باتك هماق

 ةميقلا راثآلا نم كلذ ريغو ءازجأ ةعب رأ ىف ةيئادتبالا

 روبظلاو نالعالا ىلا ليمي ال هنأ ىوس هيف بيعالو بولسألا ليمج كبحلا ديج ةيفاتلا نيصر رعاش وهو

 تفلدنق ىرتعد ذاتسألا

 باتكلا نم وهو « ماشلا قشمد ىف ىبرعلا ىمعلا عمجملا ىف وضعلا

 هماق راثآ نمو . عاتجالاو بدألا نوئش ىف ةقئاش ثحابم هلو , نيعرابلا

 مدخ دقو ىكيرمألا ىويد نوج ةمالعال « ءامجالاو ةسردملا » باتك

 وهو سقنلا باتكلا اذه راهظاب ةمدخ لجأ ميلمتلاو ةيب رتلا برعملا

 فرامعملا ةمبطمع عوبطم

 اًرْف نيما روتكدلا

 ةحص ريبدت » باتك هدق راثآ نمو .رسعم ىف نيفورعملا ءابطألا نم

 ىلع لافي هناتك رهو © نياوألا نيمانلا اذن لئلا ءاسفتلاو لمادا

 ةيبطلا بتكلا فاتخم نم اهلا لوصولا بعصي ةميق تاداشراو ليصافت

 فراعملا ةعبطع عوبطم وهو ةنقتملا ةيحاضياالا روصلا نم ريثك باتكلا ىفو

 ىرك د ىدنفا نوطنأ

 نيدلاو بدألا باتك ف لؤمو . ىرصملا فحتملا ف بتكلآ راد نيمأ

 باتكو ٠ برعلاو ةنعارفلا دهع ىف لينلا باتكو . نييرصملا ءامدق دنع

 نيي رصملا ءامدق دنع طينحتلاو بطلا باتكو . ةميدقلا ةيرصملا ةغللا حاتفم

 طاشنلاو ءاكذلاب هل دبشت ىتلا ةميقلا ةيخراتلا بتككلا نم اهعيمجو

 دعا



 لاسعلا ىدنفا سبل

 نادم ىدنفا دمم مم كا ارتشالاب هعضو ىذلا ثيدحلا سلطألا بحاص

 سرادملل ىناثلا ءزلاو . ناولالاب عوبطملا ةيئادتبالا سرادملل لوالا ءزجلا
 ةينيدلا دهاعملاو ةيلوألا نيململا سرادمل ثيدحلا ساطألاو . ةيوناثلا

 جارخا ىف عدبأ دقو . ةثلاثلا ةنسال ىناثلا ءنجلاو ةيناثلا ةنسال لوألا ءزجلا

 ةثيدحلا ةيفارغجلا تامولعملا ةحصب ةزاتمملا ةديرفلا سلاطألا هذه

 نفع نسمح 2 ةاعنألا

 عالطالا ةمسو ةمهللا ءاضب نيفورعملا ةيريمألا سرادملا ةذتاسأ نم

 سفخ ديلا دبع ذاتسألا مم كارتشالاب هملق راثآ نمو . لالخلا نساحمو

 ةديشرلا ةءارقلا ءىدابم باتكو قطنملا ع بانكور ىشلا ع باتك

 ةماث ةداجا ةميقلا بتكلا هذه عضو ىف داجأ دقو . ةيتوصلا ةقيرطلا ىلع

 هماعو هلضف ىلا ريشت

590 
 0 نا

 م

 نيفلؤملا ةلجو نيبتاكلا رايخ نم ةميرك ةفئاط ركذ نع ماقملا قانم دقت

 ماركلا ةداسلا ءالؤمل رذتعل نحنو . مهفعل روص لع لوصٌلا انيلع رذعت دقو

 ردقب نم لك بلق ىف مهتناكم نع لقت' ال ةيماس ةناكم انبولق ىف مه نذلا

 نيلمالا دويح

 فورحلا ةدعاق ىلع روصلا مضو ىف اصاخ ًاييئرت لمعت نأ انلواح دقلو
 دروسا يم انين نألا كلذ" اذ نبش ض ريخأتو ميدقت نيب اهريغ وأ ةيدحيألا

 ارخاتم انلصو ةيفارغوتوفلا



 تاسعا
 ني

 ادعو د ين تلاءزإل 2 اباسف
 1 ل1

 «ططُخ» عنمو كاذوأ اذه لواحو :هيبق نم كرابم اشاب ىلع رشن وأ ؛هسمر نم ئزيرقما ثمب و
 ءابدألاو بدألا عراش :  ممسا ةلاجفلا عراش ىلع قلطُي كش الو امجالكن اكل ؛ ةرهاقلا ةنيدمل ةديدج
 « فراعملا عراش وأ

 رشننيو « ةييرعلا تاعوبطملا نم ريبك مق ردصي رتموليكلا زواجتت ال ىتلا ةريغصلا ةعقبلا هذه نف
 لجفلل مويلا هيفرثأ ال نأ امسالو  عراشلا اذه مسا ريغت نأ انتظفاحمي رحأف . ةعبرألا ملاملا راطقأ ىف

 فراعملا عراشب هيمسنو « نيلاجفلاو

 « ىبدألا زاغوبلا » اذه لخدم ىلع ةمقاو اهنا انلقل فراعملا ةمبطمل ىفار نجلا مقوملا انددح ولو
+ 
 ني

 نأ لوأح نمو .رصم ىف مقلا بابرأو فيلأتلا لاجر قتلم ,ديمب دهع ذنم . فراعملا ةمبطم
 خيرات بتكي نأ لواح دقق ةمتملا تافنصملاو ةسيفنلا تافلؤملا نم اهنم ردص ام رات بتكيي

 « تاومأو ءايحأ نم ؛ءارعشلاو باتكلا ريهاشم فصي نأ دارأ نمو -- نرق عبر ىف ىبرعلا بدألا
 هذه ىف اوجرتو اوفلأ نيذلا مطعم ركذي نأ دارأ دقف « اهناردج نيب اوسلجو « اهوداترا نيذلا

 نمزلا نم ةبقحلا

 « اجرتم ائيحو ٠ افلؤم ةرات « ةعبطملا هذه ىف ىناري سمش لك برغم داكبو ترم تاونس مسل

 . مهتاكتو مرداونو ءايدألا زابخأ نم ذأ عم و ىنيعب رظنأ نأ ل حيتاف ؛ انهو أ اركان ًاروطو

 هذه ىف فت ضب عيلع ةنم ضراعانأ ام اهراشنناو بتكلا روهظو ةيدألا ةكرملا ريس نم فرعأو
 عيجج نم بمشتلا عوضولا اذهب طيحأ نأ ىل ىفأ ذإ ؛ فارغوتامنيسلا روص ضرمت م ةيرصعلا
 . . . متتداحل ىل تدّدُح قئاقد عضب ىف وفارطأ

 لكف - ةلواطوأ ابتكم وأ ةدضنم - متلش ام اهومس ٠ ثائأ ةمطق ةعبطلا اياوز ىدحإ ىف
 . . ظافلألا هذه اهيلع لدت ىلا فئاظولا عيمجم موقت ام ًاريثك اهنأل اهيلع قبطنت ءامسألا هذه
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 .ابولسأو اجهنمو ٌةعزن نوفلت « نوفلؤمو باتكةفلتخع تارتف ىف عمتجا ةدضنلا وأ ةلواطلا هذه لوح

 قرا ةسيقو قالخأ مركو ابدأ نوقفتم

 :ءارفشو ءايدأو نوماغو ةاضقو نوريذمو تارازو الكوو ءارزو سلخ لاط ( ةلواطلا ) هذه ىلا

 حّحصي اذبف . فيلأتلا ةعانصو بدألا ةفرح عيمبا نيب تواس دقو , ةفيطل تاسلج املوح اودقمف

 عبط تقارب رخآلاو «هباتك لوصف نم لصف ةمتث ” تكي كلذو « ةلكن ع ثحب كاذو « ( ةفورب )

 'لكسلاو ؛ًالسع نوراتشي لحن يفق مهنأكف «ةرابعوأ عوضموم ىف كلذ شقانب اذهو «اهرم أ ةمهي ةمزام
 قيسوملا تالا اهنأك يملا ليز ليئارت ةلرم اهروحع ىلع رودت مهبرق ةعابطلا ثالاو « بايإو باهذ ىف

 اهضعل ٌصارتتف « نيطيشنلا لاّمملا ىديأ ىف ٌةقباستم بدت سانجألا عيمج نم فورحلاو - فزمت

 ريزغلا معلا ةروص ىه تاحفص فلؤت روطسلاو « ًاروطس فلؤن تايلكلاو « تالكة فلؤم ضعب ىلا
 امل لفغت ال * ىجو حاور ىف وشلا اهرردت ةرخأو « ظقيلا ةعبطملا بحاصو اذه . ملا بدألاو

 . . ةلكن ع نأ امل متصت الو « ةراشإ نع نيع

 ةداعس « ةدم ذنم انتاسلج نع مطقنا دق ناك ناو « ةعبطملا داصق مو كرا مم لوأو

 اسلاج ٌةارأ لازأ الو . ذيئموي نيملعملا ةسردم رظانو ؛ مويلا فراعملا ةرازو ليكو « نينسح اشاب ليعامسا »

 ةفنكيو ؛ةتييهو قحلا لملا لالج هب طيحي (ةميبطلا ةسالخ ) ىف سيفنلا لوم حلصب .ةيواز ىف
 مهتني رت مأي مويلا متي ك٠ هتباتكب ةبلطلا ناهذأ ةراناب "مهي ناكف ؛ ةتازرو بدألا ٌمضاوت
 هتراداب مفيقتتو

 « نارطم ىدنفا ليلخ ه و «ميهاربأ كلب ظفاح» ناقيدصلا تاسلجلا هذه دقع ةطساو ةدمّلظ دقو

 ةءافرطلاوءادألا نم ةلاه رع ولو اقريل لوبل ( داصتقالا لع ىفزجوملا ) ةجتب نالغتشي اناكو

 اهملا ةتبرشأ ىتلا ةلواطلا ىف ناكولو . ناريبكلا نايدألا ناذه هنبزب عمت 17 ةور له نفو

 تابعادمو « ظفاح » تاكن نم تممس ام ضعب ىنم نسحأ مكيلع تدّدرا « فارغونوف ةناوطسا
 ةكرتشلا تاسلجلا هذه ادع امهنم لكل ناكدقو . بالخ عمال ءاكذ َرارمش رباطتن تناكى لا « ليلخ »
 هناويد عبطل رخآلاو «داصتقالا ىف هبيتكو قالخألاو ةيرتلا ىف هباتك بطل لوألا : ةصاخ ةتاسلج

 ةروهشملا ليطع ةياورو ئدجسملا

 بو « يتلا كلا دي ىف الجم وسلا اهأك اصح عرق مسن انكم ًارثكسةلاا هذه ىلع نحنو

 *ىنتملا ثيلك ”لخاد انيلع لخدي "مث ء دسألا قلح نم اجراخ ريثزلا اهنأك

 اليلع ضحي نأ هنأكف هه نم ًاتفرتم ىرثلا أطي
 الوطلا ةنم ضرعلا تيسح ىتح ءروز ىف ُهّسفن محي لازام
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 ثيللا كلذك نكي. مل هنأ ىلع

 ًالياكصإ هسأر ٌريصت ىتح مهموفاي ىلا ترفع ذرب
 هينيع نع رظانملا ضعب بحي نأ ديرب هن أك هيرظان نيب ام هشوبر طب قل ناكل
 مكحلا تينع .ربكلا همزعو رغصللا همسا دسألا نم هل ىذلا كاذ فصولا اذه نم متقرع

 ةخلاطلا ( ىولخو سينفد ) ةياور وأ ايسفن ملأت ةءولمملا هتعومج عبط ةبفارم ىنأي ناكر .« ليث ليش »

 ؟ . . نيتفطاملا نيتاه ةعومج آلإ لّيمشلا لهو . يرطف ًابح
 ( بدألا جهانم ) بحاصب (ءافشلا ) بحاص ركذأ ام ىلع ةرم لوأل قتلا فراملا ةعبطم ىفو

 فراعملا ةعبطم تناك كو - هبحاص َردق امهنم لك َرَدَقو ءاباحت ىتح افراعت اف . « فصاو كلب نيمأ »
 ىلع ةفورعملا هتابضغن نم ةبضغ ءاقتلالا كلذ ءاسم انميكسحل ناكو  ءابدألا نيب فراعتلا ةطساو

 ريبكلا ىرصملا تيدألا سفن ىف رثأ لجأ اهادص كرت هلهأو نامزلا
 كلاملا ةطيرحل احلم همضو ىذلا ( تسربفلا ) باتك ٍذئموي عبطي فصاو كب نيمأ ناكو

 ءاهب انشقاني ةيرصعلا تاعوضوملا نم ةديدج ةلك هيردل ناكو الإ ءاسم لكى هب انعمتجا امو ؛ ةيمالسإلا
 كلذ هادح دقو . قلذذلا هناسلو لاّيسلا هماقب هضايح نع دوذيو . برعلا ناسل ىلع ةريغ ببلتي وهو

 دئئوفلا َلجَأب ةفللا ىلع دوعيس ءابدألا نمر فن عم قافتالاب ليلج عورشم ساسأ عضو ىلإ
 ةصاخلاو ةماعلا نيناوقلا لوانتت ةيعارتشا تاسلج ىلإ نيباحألا ضعب ىف لو تاسلجلا تناكو

 : قوقملا لع ىف مهبتكنوعبطي نيبقفتملا نوناقلا لاجر ةبخم نم ”ةئالث ناكني ءاهتفسلفو
 ُديُي ناكو ةيناقحلا ةرازو ىف ةيئاضقلا ةرادإلا ريدم « ىسيع كب ىماح » نقدملا ركفلا وأ

 سانلا ةفرعم ىلع لد ام هرودص لاح لابقالاو جاورلا نم هلم اذه ىقال دقو « عيبلا حرش باتك
 عئارلا هيدأو هبحاص لصف

 س ! يرق هللا هافشةلفملا هذه ىف قحلا ميأو هبايغ انلؤي ىذلا بّذهملا لماكلا باشلا مهينانو
 تامفارملا نوناق » باتك ب حاصو ؛ قوقحلا ةسردم ىف ذاتسألا « فيهوبأ كب ديلا دبع » وهو

 « ةيراجتلاو ةيندملا

 فيوس ىنب نم عوبسأ لكى انئيجي ناكف « ىنهذ ىدنفا مالسلا دبع » روتكدلا ثلاثلا امأ

 هودحت , ديدحلا راطق نم عرسأ ًاراطق هطاشن نم بكار وهو ( ةموكحلا ةيلوؤسم ) ىف هباتك عبطل
 راخبلا نم ذفنأ ةدقتم ةمه

 كرت ناكىذلا « تدوج كلب اص » لضافلا ىضاقلا ركذأ نيفلؤللا نم ةفئاطلا هذه نمو
 ىف لمف 6, ةيعامتجالاو ةيدألا تاعوضوملا ف ركذُت تالوج لوجيل ٠ نوناقلا.بتك انايحأ
 : ش 6 ناهإلا م تاور

 "هم



 ةلواطلا ىلإ سلاج وهو « ىطولفنملا ديسلا » روهشملا انييدأ ركذأ باتكلا ءابدأ ىلا تدع اذاو

 ةدتسيف ( هتاربع ) فرذيو قئاقملا دبك اهب بيصيف ( هتارظن ) بّوصي ليما قرشلا هبوثب ةدوبعملا
 نوفوب ىسنرفلا بتاكلا تركذألإ « هئايزأ قنأتو هئاشنا لاي تركف امو . ءارقلا عومد اهب

 مولعملا ) بحاص « نكي كب نيدلا ىلو » ةقيقرلا فطاوملاو ىملا رومشلا رعاش انئيحي ناكو

 فورعملا هب دأ نم انمتميف . ءانسحلا نيع ىف الألتت ةممدلا نوكت داكت هرغث ىلع ةماستب الاو ( لوهجماو
 ! ةداهشلا كري انمةسيرق ( روهزلا ) ريدم مز تيلو . ىسم ال سنأ تاقيوأب روهشملا هفرظو

 ىف هباتك ححصُي سلج دقو « ىرضحلا دخت خيشلا » ققدملا ذاتسألا ُدهاشن انك ام ًاريثكو

 « ابفوج ىف هاملا ٌميقاقف ىذت «ماوقلا ةقوششمم ( ةشيش ) هبناج ىلإو ( ةيمالسإلا مألا خيرات )
 انينار نم ناطملا دعاقكاو

 ( انيس خيران ) عبطب متبم وهو « ريقش كب مومن » ةءورملاو ةمحلا لجر ىزابلاك انيلع ضقت ناكو
 كلذ ىف ادع ءهباب ىف ليثملا عطقنم ًاعماج محض ًاحئرات ءادرجلا ةزافملا هذهل عضي نأ نكمت دقو

 ءامصلا ةرخصلا نم ءاملا ميلكلا مف دقو . مالسلا هيلع ىسوم دي ىلع تمت ىتلا ةبوجألا

 ةنازر بابشلا ةمه ىلإ عج دقو . « كب نينسح دلاخ دم » انيلع لبق ناكراهنلا ءاسم ىفو

 ةيضابرلا لوادجلاو تاثلثلا باسح ةعجارم ىلع بيكتيف « ةيضايرلا مولعلاب نيلغتشملا ءودهو لوهكلا
 . . . لا ةيوتسملا ةسدنحلاو

 روتكمدلا مالكلا ليلقلا لمملا ريثكلا لجرلا بويلق ٌراطق انيلا لمحبي ناك ام ًاريثكو
 دعب ججالملا : هتافلؤمل تاهشيلكو هلوصأب ةعبطملا ىلا ةطحلا نم ات لصيف « كب ديجلا دبع دمع د
 , عونلا ليلعتو  ىحارجلا جالعلاو . ىحارجلا صيخشتلاو « محرلا جراخ لجلاو « تايلمملا
 ”تافّئصم ابلكو . . . تييلا ّبطو « ىلَّوألا فاعسإلاو « ىلزنملا ضيرُلاو « ةيدعملا ضارعألاو

 ! . . اذنأه : ةييرعلا ةغللاب بطلا سيردت ىونت موي فراعملا ةرازول لوقتو ءاهعضاو لضفب قطنت
 ةجرتلاو ةيفارنجلا بتك حيحصت ىلع لبقيف «١ ىعدربلا كب قيفوت » فيوس ىنب راطقب هيلي مث

 رفسلا ءاثعو نم حيرتسي نأ نود

 مي ىتح دالبلا ىف ةحيملا لع حبورت ىلع ةريغ ببلت, وهو ٠ « نايبورس » روتكدلا دف مث

 هتافلؤم ىلع سرادملا لابقإ نم قال دقو . لافطألا نيب تايفولا ّلقتو ةيحصلا دعاوقلاب لمعلا

 هتربخ عساوو وملعب اقارتعاو « وتمحل هازج ناك ام عونموملا اذه ىف ةديدملا
 « ىتاتسبلا ىدنفأ عيدو » طيشنلا بيدألا انئيي لحي لافسنرتلا ىلا ةرفسوأ دنهلا ىلا ةلحر نيبو

 دونح لا « روغات »و سرفلا « ماّيخ »و زيلجنالا « ىربقأ » تامجرت انيلا ًالماح
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 فورعملا هيدأي انهكميف ٠ هتلفهل جمانرب وأ.هتلجل لوصأ هدييو لبقيف « ىدنفأ سيكرس » امأ

 « ةيباتك» ىلوألا : ةدحاولا لدب سيكرسل نيتلجمب ناجع نوكرتشم نحن اذكمهمو . ةفرظتسملا هحلُمو

 نأ سيكرس قيدصل حصنأ انأو . اندحو اهب عتمتت « ةيمالك» ةيناثلاو « سانلا اهأرقي م اهأرقن

 اهب نوبرطيف ةنّيعم ديعاوم ىف نيكرتشملا روزت ةفاوط ةلجحم ىلإ لوحتي

 ةيناطلسلا تكلا راد ٌليكو « ماكحألا » باتكح عبط ناَبِإ نمزلا نم ةدم انسنا دقو

 رفاولا بدألاو فطللاو لامكلا ناونع اننيي ًاًماد ناكف ؛ « ىوالببلا دمحم ديسلا »

 «وغاو نص هناروزب انيلع لخبيل « ىربص اشاب ليعامسا » ريك ألا انذاتسأ نكي و

 نم نوفرتغي ةلوح عيبا سلجيو « ةيلهأو ةرادج نع ءأوف « ةسآرلا سلجم انني 0

 روهشملا هقوذ نم حئاصن نودمتسيو ءرخازلا هبدأ رحب

 قيرف اهرضحي (ةطنربتم ) تاسلج ( ةشبرطتلا ) تاسلجلا هذه بناج ىلإ نايحأ دقت
 « دراذيمس » رتسملاو « بور » رتسملا مهيد فراعملا ةرازو ىف زيلمتالا نيشتفملاو ةذتاسألا نم

 « نمراك» رتسملاو « كوكي » رتسملاو « ىديوت » رتسملاو

 تناكىتح « اشاب تمشح » ةرازو دهع ىف الع محازتلا دتشا دقف ةدوبممل « ةلواطلا » امأ

 ةفاتخلا ميضاوملا ف بتكلا عبطل أهيلا نيسلاجلا ةرثك نم  اهتبالص ىلع  ةيبشحلا اهحاولأ نثن

 رادلا تسبلف « نيطيشنلا اهللامتو ةعبطللا ةرايز ىف هتبغر نع برعأ نأب (موي هيلاعم لضفن' دقو
 ةمسر اهلع ؛ ًاقاروأ ترثنف ةمباطلا اهنل ١ تراد ريطحلا ريزولا اهللو نأ الو . جاهتبالاو ديعلا ةلح

 : اهو عويشلا ىلع اظن رمشلا نم ناتيو « ميركلا
 رظان مك لع ةيتت تدفف اهتيلو © فراعم » ردق تفّرش

 رئاز .مركحأب ًبرط تللهق  ًاراز « فراعلا ةعبطم » تللحو
+ 

 نر

 فيطللا سنجلل ناكل ب « طيشنلا سنجلا ىلع فراعملا ةعبطم ىف ةيبدألا ةكرحلا هذه رصتقت ملو
 فيلأتلا ناديم ىلا َنلزن ىناوللا تابيدألا انسناوأو تالضافلا انتاديس لضفب ركذي بيصن اهنم
 نايت ىو ةدحاو لك فينو ذوأ نيزك «تاريبشلا نينا تايدأ ربع كادت ءالاعنلا يراك

 « ةيلزلا اهنوؤشو اهتيب اهماهتها نع لقت ال ةعاربب ءابهباتك عبط بقارت وأ ءاهتقورب ححصت ىهو
 لزفملا نيعادي تايبرعلا تناك اك« ةراثيقلا وأ ةشبرلا وأ عاريلا ةليمجا اهدي ىف بعادت مويلا ىهو
 : فراعملا ةعبطم تارئاز نم ركذأف . . . فصأ الو نهرك ذب فتكا ىنتكلو . ماسحلاو

 « قرشلا ةاتق » ةبحاص ةديبلا ةبتاكللا



 « فيطللا سنجلا » ةيحاص ةلضافلا ةديسلاو

 « ةيوديلا لامعألا » ةلحم تابحاص تابيدألا تا اوخألاو

 « ةيرصملا ةلئاعلا » ةيحاص ةبيدألاو

 « تميلاو ةأتفلا » ةبحاص ةعرابلا ةديسلاو

 ةرهز رضنأ ةينملا اهب تفصق دقو « ةقئاشلا تالاقملا ةحيدمو « رصم خيرات » ةفلؤم ةموحرملاو

 . . ةليضفلاو بدألاو ملا ضاير ىف
0 

 0 ب ايلا كذب يفتك ذل ع فو عتب ىارصقم نوكأ دق - دانا هأ

 ةضبنلا ساسأ وعضاو م ءانباتكو انئابدأ ةبخت نم ةفثئاط ةعبطملا ( ةلواط ) تفرع دّقف . تاومألا

 هرصع ىف ةغللا مامإ « ىجزايلا ميهاربا خيشلا » موحرملا مهنم ركذأ « ةيبرعلا دالبلا ىف ةثيدحلا ةيركفلا

 ( ءايضلا ) ةلحم ردصي ناك نابإ فراعملا ةعبطم هتفرع املاط دقف : عياطملا ىلع ميمسلا لضفلا بحاصو

 ةيبرعلا ةعابطلا فورح حالصال ةديدج تابمأ عضوب لغتشيو ( دئارلا ةمحي ) باتك عبطيو

 ىذلا ( ةديدجلا ةأرما ) هباتك عبطل ءىحي ناكدقف ءروهشملا حلصملا « نيما كب مساق » موعرلاو

 مويلا ىتح عجارتي هادص لازب ال دالبلا ىف ميظع ىود هل ناك

 زيلكتالا مّدقترسو ةاماحلا ىف ةليلجلا هتافلؤم مبطي وهو « لولغز اشأب ىحتف » موحرلا ركذأ

 ؛هسفنب لمعلا ًابقارم لماعلا تاج فورحلا قودنص ىلا امقاو 8 0 روطت رسو نييئوسكسلا

 مارملا كاذ دالبلا ٌحالصو ديحو مام 31 ىرب شاع

 ما دع راخفلا ' بسحو 9 ولغز لآ نم ندقرفلا ا

 داصتقالاو هاضقلا 0000 ( هباتك عبط زيي داك امو « حوتفلا وبا اشاب ىلع » موحرملا ركذأ

 : ظفاح عم اندشنأف ؛ هب هزرلا ابن انعّرَر ىتح ( عامتجالاو

 لع الإ ىف الو ك تف ىدوأ دق *صماي
+« 
 هني دن

 ىل اوحمساو . . . ىبدألا ( اهنيسلا ) اذه رظاتم ضرع نم ّدحلا اذه دنع فقأ  ةداسلا اهيأ

 ءابدألابو «ةهج نم بناكملاو عباطملا باصأي مولعتت ةجودزم ينم طسبأ نأ ءاعدلاو ةثنهتلا ةلكلبق
 ةيقرت ىلا ىعسلا ىلوألا ٌضَرَق : نيتباقت فيلأت كنلوأو ءالؤه ىلع ىنتأ : ىرخأ ةهج نم

 ذا



 تاظوفحم ىف ةيوطم لات ال ىتلا انبتُكَن م ةنقتم تامبط رشنب كلذو « هحيورتو ( ىبرملا باتكلا )
 بابرأ نماضت ةيناثلا ةباقتلا ضرغو . علاطملا رفني. اهوشم ًاعبط تمبط ىتلا وأ , بتكلا رود
 نآلا اهلطسبل لام ال ىتلا ةفورمملا قثرطلاب ةيبرعلا بادآلا ةمدخ ىلع مهواعتو مالقألا

 قوم . نيتباقنلا كنيتل ىناسأ عضو نع ىلجنب نأ مويلا هب لفتح ىذلا ديملا اذه ىسف

 تناكدقو - اهب :قيلخ لب . مسجلا نم سأرا ةباثمب ةيبرعلا دالبلا نم ىهو ةّينمألا هذه قيقحت

 ةيقرتو ةعابطلا نف ناقتا ىلع لمعت نأ - قرولا عنو ءاححلا فورح عضو ىلا راصمألا قبسأ
 فورحلاو تاودألاو تالآلا نم اهمزلي اب انمباطم زيه نم ةينطولا انلماعم نكمتت ىتح « ةعانصلا

 ماركلا اهئامتز ةمهب ةياغلا هذه كردتس ةثيدحلارصم نأب ديطو لمألاو . قرولاو
+ 

 ني دف

 املامعو اهريدمو فرأعملا ةعبطم بحاص ىلا 5 لك نم ةصلاخ اهفزأف ةئنهنلا ةلك امأ

 اونوكي نأب ةلفحلا هذه اوفّرش نيذلا لضافأللو مهل ميملا ءاعدلاب ةعوفشم ءاهنوؤي نيذلا ءابدألاو

 ! . . هللا ءاش نإ « ىساملا ديعلاب هدعبو « ىبحذلا ديعلاب لفتحنل نرق عير دعب نيملاس مهعيج

 اففر



 ريم اه كم وف راَكماَيَعَيطم

 اًمباس ةيرصملا فراعملا ةرازول ماعلا ريئركسلا ىنطل كب نيمأ دمحم ريبكلا ذاتسألا ةرضح ةعومجملا هذه ىلع ملطا

 ملعتلا رشن لييس ىف نيلماعلا ةمدخل هريدقتو ةيماسلا هفطاوع ىلا ريشت ىتلا ةملكلا هذبي انيلا ثعب و لضفتف

 : هللا هظفح لاق

 ةلاحفلا عراشب ناكم ىف ةايحلا مسن اهمسننا ذنم تناكو نرق فصن ذنم فراعملا ةعبطم تئشنأ

 رشنو عبط ىلع لمعلا ىهو اهقئاع ىلع اهتذخأ ىتلا ةمرملا ءادأ ىلع ةبئاد هيف تلظ (نآلا اهرقم )

 ام ىفاقلا م قوتكللا قاتلا تدنتلا نأ كت 0 اهيحانم ناابتو اهعاونأ فالتخا ىلع تكلا

 هتعاذإ ىلع لمعتل مهلوقع رامثو مراكفأ جاتنب رصم تالاجر نم ركفلا ةداقو نوبناتلاو ءانلعلا اهنأو

 اهولقنب نأ ا , مل كاذنيحو ءاهتكرح تدادزاو اهلامعأ تعسناف « نييقرشلا ةرهج نيب

 ؛ اراد ال: ىلاحلا اهتاكم اودتعلاف: تيدا ىنلا الطمي ىلا ةعاطلا تألا عسي بحر ناكم ىلإ

 . قرشلا ةهج ىلإ راتما ةعضبب الإ هقباس نع دعب, ال وهو

 سمشلا هللختت ءاجرألا مساو . تابنجلا حيسف اًناكمهمَت تيأر ءهيلإ تدصقو ريداقملا كتتاو اذاف

 ةغاوت ردم ود هدهاش ام كذاك كليكاوت ءلزاس دفا اك لاعت كانماو ةقاؤتد هفاوماو

 . بيترتلاو ةئيبلل ىرخأ ثالاو ٠ ديلحتلل اهضمنو ةعابطلل اهضعل ةفلتخم ةندحتسم الاد

 نيغص يبق ةروص هذهو

 | ىري فورحلا ديضنت عرف نم

 ١ لاملا نم ًاقيرف اهيلإ رظانلا
 طيحي سمشلا اينو نولسي
 فعاضيف ةهج لك نم م

 . لمعلا ىلع ممادقإو مهطاشن

 ١ .تفرانلا ةمطب قيقا قلو

 0 تعراض ىّتح ناولألاب عبطلا

 جراخ تاروصملا وأ كل هعبط داري ام عبط نع تنغأو « ةيبروألا عباطلا تايربك اهيف

 اننا



 . نييرصلاو رصمل رفنو اهنيبج ىف ةرغو اهفالتخا ىلع عباطملا دقع ةطساو نآلا ىعف ءرصم

 ةماعلا هللا ةروض هذعو

 لامج اهيف ىلهت ىتلا ةميدبلا

 ىتا « ىكياموتوالا » عونلا

 قرر اعل: سما همم
 ا

 تكلا مطل ةنالألا دالبلا
 8 ا 8 5

 7 هنقلا

 نم بجمف ىحعمت نإو
 نيوز ادن علا فل الا

 ةلماع دي ىلإ ةجاح ريغ
 رظانلا ىريو « كيناموتوأ »
 ةروصلا هذه ىف اهنم نيتنثا

 عون نم نيهلا ىلع ىتلا ىلوألاف
 ةكرحلا ةميرسلا (لادبلا)
 ىناوطسالا عونلا نم ةيناثلاو

 ( روبنطلاب ) فورعملا

 قرولا ىلم هلا مسر اذهو

 )» ةيكيتاموتوالا » ةقبرطلا ىلع

 نيملا ىلا فقاولا لماعلاو

 عوبطملا قرولا ةمزر عضل

 ريغصلا لماعلاو اهتحول ىلع

 قفدت, ىذلا قرولا لوانتب

 ادعم حبصأو هبط مث دقو اهنم

 ديلجتلا عرفل

 اوقوذت دق نويرصم اهبف لمعلاب نوموقي, نيذلا لاهللا ميج نأ نيملا هب رقتو سفنلا رسي امو
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 ًاليبس هيلا اودجو ال ناقتالا مدع اولواح ولف مهل اهلطواع ساشا ناقنالا بح مهفغشف نفلا ةذل

 ليما ىلع ًاروطفم 020200 ىف ءىث لكو
 ْ ش ريشي ةعبطملا هذه

 دوهلا ىلا ةراشإ غلبأ

 اهلدب ىتلا ةميظعلا

 قالخألا مركو فناجلا
 هذه رداغ دقو

 موحرملا | هسسؤم

 ىلاو ىرتم كيم

 ناك ىتلا ةميزملا ةوق

 ةرادإ ىف اهب ىلحت
 تراك دقف . لمعلا

 ناقل هلك ق اناني

 ام نيعلا ريرق ةاحلا

 ىتلا راثآلا 1 ع

 حرا ىف هركذ تيإع

 قرشلا ىف ةعابطلا نف

 ةنورقملا ةايحلاو ”قرلا جيراعم ىف ةدعاص ىلطحلا عرست ةريهشلا ةعبطملا هذه لازت الو

 ليما ركذلاو ملاصلا رثألاب

 نييدألا ابيييحاص ةمهب

 ىرتم بيج موحرملا

 ىرتم ىدنفا قيفش نيضهانلا

 نيذللا ىرتم ىدنفا راوداو

 لمعلا ةلح ىف تايراشإ

 :ةناماو. نضالخلاو+ ةعاركن

 ةرابملا نم ار اب نالمعيو

 قاقع واوا . نيسحتلاو ديدحتلا ليبس ىف

 اومدخ نيذلا نيفلؤملاو ءارعشلاو باتكلا مارك عم ءالولاو ةقادصلا ىرع قيثوت ىلا ناقباستبو

 ْ دالبلا ءاجرأ ىف ميلعتلا رشن ىف نوُدحي نولازي الو مراكضأو ممالقأب معلا

 ىرخم قيفش

 ءابدألاو نيفلؤلا نم قيرف همدق ىذلا سأكلا ةروص

 ئرتخ ىدقأ تين ىلا
 فراعملا ةعبطمل هوماقأ ىذلا ىضنلا ديعلل ًاراكذت

 ةرهاقلاب لاتنئيتدوكلا قدنفب
 ١91١ ةئسليربا ؟ 8 ىف



0 

 ابكت ينرانلا ةئلطت شؤم موس

 هدادو قدصو هلضف ىلا ةراشا انه اهانتبئأف ورا تايألا اهذهم ةداقولا 97, تداخل ىرك ذل ةتجاهو

 : ةءاقب هللا لاطأ لاق

 هدف نه راحل انيَنَج و ىثن ال ةنئثلك ُنَس

 ةدهس نم جيصلا مح حصو ودل نم .ظيفار

 هدب ىف متلك ةّنممَو ىَحشلأ سمت َلْيْلأ كرب أَ

 5 و 3 عارم م +. 2 8 عفر

 ِهِدْرَو ىلع لطلا ىلإ رظناف ُهَفْصَو در نإ سفن ”رهطَو
 6 2“ بف # عا اس

 ىّركلا فام اي يأ ناك

 1 سرا م طوع هات 7 2 كل

 ِهدْنَق لع نوكي ْفِكَو 0 فيكح يَملع

 مدرج انعم“ ذاك الو َلِم ُهارْكَو َتَعَرال



 خان. ادخال 1. قلب (1[0). ضع هل 10مل

 ادم مسعنانا ل'لةندلع 5 هسضصرخلم كح لص عم. 11مكلم كلل
 ةنكلعم لس (مانك نو ردع [ةريزن طالعم نه لننق. قط 0ععالما

 لعد [مصململك ىلع مماسحضتلا لع ا؟سصعمتم, لهطول نك
 انا 1 ل ل الا ا د |" ماع 71 ننصنماع

 ك0

 اان لة لنا

 مراعرس لكس ها مربع مماتك 1"عدمعاربتع ل متأ لع له !وميجنع عدسعفتسم : <« [1.ع ادمودتك ني 8ةعءداقانعكثدغ

 [ةرورداتعمرج هيلمردان مهم لم لاتمتسؤ نع لع !"طسساضعاتمم !؟نطاتسع مما اع5 نعواعع ةععوصلهتععؤ.



 حا ل. خخخ

 حرمتممم نيد اذ "اة عماع اع مرحلم ة5نعمصلنلمم 1”نما معلا

 رست منال لع كوم قللاعمجم اةمرملع ]1ن 1دتصعع وان

 دمعت لمص لع |[ صتمص لمع ]نمل نجدنبرام [مصجنتم» لويد جاع
 قاس لا لعنصتصمخغ ثا لن لمروعص لعد !؟"ةصعتخ نالأ 01751

 اهيل ادصعنفع لمصع انح نعماعع !!؟عررت[ |0808

 لدوضلستللط  .ةمطختللط تل كم طن رص فنلطملم ىللمعع قنا
 كرجل مرتع لغم رونمو كل [كتممعات مالا ا لا

 آ]ن انصبكاتع كلل لع لأ متم لملاتنلأ» نعمت ل'تصمفا ملا اللا
 نع دمنا مك0 قلل عك هللزمانل ل اطحلا ل1501 سعأا كحد ندا

 نحرص ورتنع.  طميسوننم 1غ ةلتمادرغ [ةميوصستعم حايك كلاص لمصصفعت هلل اتصعتس اذ مانع نانألا

 قكملع وحمل" لمصع انه مممتشس لمع قلل. ]خنرحاصتلا مع لفعالملم هيلا امد لوس 0س لع نمل طانانح
 ملاععسعم م مماطإ ]نع عوض نفيس لع مضلع رحمت ] 'تصسفلبول تدلل حنان ان خل نلطملم |1010“

 2 ل ل ا ل ا 1 ا ل 5 ل لل 0 لا ل

 كعمل رنمجل عم مالا ترحل امنع لعح انه متل نو زمالاس ل'()تكماإلل 81. 1. نراك
 نل]مرم ممل سجتبا غ |'[؟نلع كريصف كيل لع (1هرددصا ن1 عانب ن0]07ان1ل' للا اضمن تافاللا ناب أدام
 لع |"[مهتضيعألمت |!>نطاتوتبتعب ةئااطمتلخ ل كيلا الل: كلل. 0م امال ىلع هاللام لايع هن ااعتن
 نأ لولا رحلت" ناتعاوانأ انت نال نك الطعم ]هدوللم نكرم نعم لع 1'نصم عامل ن1 كد اريحا زحام نأ نانآ
 رجمجعفلم لع مصب مطاع ننملتاف» منلمبيموبالييفع . . . . 2 المواع الحرم نحأن طلاغط راسنا و

 ةركلمصلم ةحامع رص غتطملع, كلتا لع عمت نس نأ لع تفحم لالفع لحاتل1 !لالععم نال ةنطأاع غل |15هو

 نك كمسم ألخ قلما طفصصنلا ( انما نكمع رات طئا1 نت عم نلت طصلتس ل11 تل لمللس |! 01

 هاا

 لار. 1خمصاتمنلا غل تق ران تقطل الكم ممارلا ]نع ىفللخم ان (نماللس !”"تحيي املا نذل لفالح

 الكرم لويس ةصللا لمص ]فن مسنات الكل نال ظنا ينل كك عمت نس نال تملأ كلاس نكأ

 مملال فك روم لمع حرمججسس لع اسبح اراد كن للا - طلي نأ نللآ ل حالا لحنللاا تنتأم ماناتأ كا[

 تاك انا 51022 1024 كا 0 نا تلا زك 1 لا ا | ار

 (ةنحخإو مع حنطأاثح رحنا اكل لل 14 نج11:11

 نورس لع 1 فصنضلتخ ذل !ذنعدرحل لمع ثعماعج ةنعمدلهتءعو. لل وانعم ةصحأ (عواننس نطور 1[ هلع عد ل نانح !|نمعامز دع

 آم ءمسزن1 ىدلممو لعف مماطعم مميباتعمو نك لعع نملمعاممسد نعاطعم أ 8صاربللا عك

 ان 0

 انا 1 056 222 ا ا ل
 اج ونع لع دام مك عولا خف (نمصخسص ل صمرحأن نك عع نأا هع

 مرعصأ كت 1مصععلمصد م !'نعماع رموملع هفعوصلاملت ٠ [ةنسصاحم

 ]كل عو ”” داعمسع لع ؟دلعع مهمل أع له علال 0 11
 نتا هع ؟نعوزاتما 220 عمم ةمص هنتتمامهأ 14 لفصخ ]هك كائن عال
 ميصتتتع لمصف ]4 ءفمصععصتلمم. 1؟!نطقتعع ذاق [هلخ ليصك
 ال هعمرتأع مملح عما لالع نأ هلل للألنن لع ]خ1 مقلع
 معلمه ولو الع. ءعاأع ملمت تامل 8 نا ننعم ل'هصلاك |عد

 نلنععوب |1ءكانل ملكعملل 1ه[عا] ]| نعنبفأ نك [افننع قصفعاات لع
 عممصم "كل ءمفلمم. "ندع ممايسوانمأ كلع امعنقعممع هلي حاتم طقتلا مملصأ امانلخ عءالخ نانأ لفعأ ةنلخ

 ةئلملكل علا هلل مع ممل ءالمصلعت لمصك ]ه ]هم مملع ١
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 حل ل. 511101:
 حامل ( طل نرهظخ) م ا كل

 لخمرنلا ١اولعلك ةلطسلتستماتس للم لخموتما 5فعمصلتول 5تكدمصأ

 لماصتصخ نم الطمرلا رك ]1"نععلعبأل 1ةطمألسلل (210/11111311 ]هذ“

 80 ل ا لا

 قل ا( كل 51121

 لغسرا 5نعصصسللالا 5ككممأ. ( 1

 لماوتسخ نالطمسلل لك لك تانكل طظدمازدط (نللل 111"

 اناس ل ا

 رمح. 1مل نع مضلع اهدا جطلا فل لوما ديل (ز115 مك
 ]ننعم كتط؟صصأل دومج دم. ا ملط نتسلالا نأ امنلس ((نطغتل اة
 رنجت دوللت انتل ننال لأ. 5ع [ةيمسعألل (نووتم ([ لح

 رتسللوا نأ (تءامضل. ؛ ا؟كللعنتملت [3كحانز

 الا
 0 ا لا ا ا ا

 نولر تونر. للعم معللا ومعه تانطع لس عضسلستع 1م مانطاا مط
 رنجممستلل تاضاعل هنياتس ذم (ننلرم [ طلح نسل. ةلطمرت [؟ مسرع

 لصاصامل اطحع الاد ةلتما |؟نصخامبب (01!!ءن)

 ا
 كنمموللج هلل !1'تتطقاتل ا او ( نأ التان. العم

 اكووصتتسس كس مصنلا ةعلكا نم رووق عل

 ك0 انااا للا ل

 ثمل 1 تفللم كلم اا الل اك كام

 اجمعنا طاوس [تكاان طل نأ كم عمس لل  ك5تطممأل
 كالضتعللالا مآ ]ط:لستمخأمرلم طقس اطغعل تعال ازسماتعط زص

 اةمحرحاا لل كنعممصلملال 5تالمملس انزع هكا (نالا 8 تالتخم

 الم طوع طرت نه [عنمص هنلعملا هلأ ,ةيكولطتع علطصعم آم تطتق
 1م ]ةيحرحأ نصل 1ةصسفانممام هلم اذ [1كانا نم 10 ل 00
 اق المحلل طعس كتل تنأكلفع» منعانأألل' أن ةطع حالك كلتا

 ككل كل ل لا

 الم رشم منعم مججل بألا ل١ مفعل مال عم تالمطمتام ال طع
 رللنتسبج هأأ نه 121ككلماا (؟ نأكل

 حي تطعم مفتتعلا طع لع فينوعأ لص صصص مو نم هلم صالمل تأ كامانص-!)نمامرتنم
 انالصمموضا صال لص ىلضطتعم 11 زها اعوام تتمل تنضم كافل تقع هلأ رطع هرجتمل> لتحل
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 للرس 1. ع١. 1111

 لاس 1. 11. 1 لسستتام ل3. كعلم 1!( تاتا نانمل عل
 عمرك نع هلأ هلع امي طاتمم ( 05 تاتا ناتأ 158 1لا 2 اع 1 نعمل

 رص للي عوكلمت لص طع !انمطعع ادلتصتلاب (0أ ]كنف

 5مل صلصال 10 1ةهرارحام طع طقمش ملال كح كتم

 زر 1ننعطتمبك نأ لص هلع هعطفما» هل نع هك الفا 1161521.

 41 ليك ف كل 1 لا ا ا ا

 افعل“ لم دطع طضشاتصتلو (نما]ععم هل نطع [ نلت ناولالا هل
 [لضسصا صيواحنللل١ نلل دلع مضكم نا تانسم نأ ]تتقبل نم 0

 1[1لسعتتمال كم دلع ماكل نع تأ دلطع | ملك طلع

 ل]رر دولم طع روم قلكفط (طع هللا مننا رح صفا نتا نأ كيال [د سرح فتم هل دلع هعار ماس
 لعام عطل ام دلع | ملطفاسلالا مآ طلضست 0ممأ رتل نضمأ كلكم حمس ةئاملم |نتييلا لل | 'طحعتكلا

 ضياصتصب طصتل لص غطع |[ ملط نملكلا نصل لص طلع ( تلال نأ كمال هل عطل نم

 مكمان ممم مآ عنكم رص مطعم !!نماطفا طك تصتساب (:تالنيع اس [؟كررحام طع رشم منال

 عاطع مممع ما لصعح عمت نأ كعاطمملع لد دلطع لللصلتسملال هل [!؟لاي لعلنا طل انلك طع مهمسفل
 ملحصععل ةضسطتع احس صل اطلت امرخ [مضنلوم تاللتاعم

 آلم ححمج طع مامر ععتا ها رطع انانمعأ طاف اطممل هل رن تاطتمع !اةدواتعا لض اطلع تاللتألا كللحأ

 نلوم هيحرلا نأ عننعمماماا ل رطع ةلمرو سججمللا مله لل ام اطعم (تلفاطتصال نأ الل

 الع طقم تالمطمتتانل لرد علع رت نلت هل همنا نجع طمصلم هم حطم (تعطاسب نأ اخةديجاتعال

 ةصل طقس نلسم كموستوتممل محمصأنل" ناعم هيغل نه ةزصلطنمل طع ولام نضل ![؟ تطلرتسملل ( 2!(

 1هرع لطةمرصتمم كدلللرأنل. ك5كنكل هل ءطعمم طممزس طقحع طغصت هلفصاعل طخ دلع ةلاضلسالاالل تل
 10م عكس نصعأ كلك مصاص نأ هس !”نطاا مطعم طوع أ' قل-المم نا 1ك نلتل نللمل 1 "نطاتعا انج ()[!!كن'',

 نار ا ا كل

 كاطع انعم خل ]1 11. كسصلاطمتل تصمم !ةمكراتم

 رسوم هصل رع ةيحصماص1نل همام [ نعم لص اطعم احطعلاحتول

 كعاطمماب عطغص لص (طع '[ملضتمسووب (1نأل] نوع. نلالت طفلا ل

 1" نحال نط كعطمما.  ةلوفضط سلم طع مع هرج ص1 كمل 1102 تاح

 ردنا ها طع 11 عطع» كع©طممل نأ ( تحصل كنتم للا كتاطلعلل رجوصأس

 مرا طع دكتلم زايعغ اطعامرلم اطلع لعنال

 ]10 رفع هطلت كل نمل طع ثلا (نسس نركلنل مآ 1ع

 81لز كنف نصل عطع هدنلعا نا دطع كلل

 8ع يالمطمتتستمعل لص دطع دتتنلميك هإ هول ندع طمماع هيعطل نه عع عاقل

 (0ءعمعمممطوت .اطومأاع زصعصلعمل 4ع [”كصنتلل كعطمما هقياعضلس كنطتعالا كلمه حرت متع4 مل

 هلم معمل طرن رطع ةللصتدتج هأ 1:لسعمكمو لص ]1كمر ماب ذطع (تعصعتمل ( روك ماتوت طفل اطاغص لم

 1م كمعمملمجت 5عطقم]ا هتبل اخ, ةلكم هلممذعل طرت حطم ةالمتعكت هلك 1:لسسعمتتما هه قمع ل نعل

 مق م اطممط م]' ”ءاعنعمعع.  ظمتلط طمفاك هعع مممتعل ذم قمعوطتع ةصل حيطاتخطعل طجع فلكم معك

 طعامتتممع هم !”>نطاتعطلمو 0ع.”



 لاش 2 طل لا

 كاش كل لا ا ا 2

 اكوررحانل ةاتصتعتلال ها للي عتتتمال لق ()كمطفت انمج. طنلعس#ت
 نصصفما معمل عم ادع لعطعلتمأ ةع؟طمملم لص دونم طع معمل
 الع الرول 3خضطتع ![حسصتا ضال مرح امل' أمد كروحد هللا ءلعم هصل
 اص لطم عمررلم مكمل" طلح "5ع لا محلل !اةدفاتعط [للمصللا' كلف
 للمرحاسلل طحت دلع ةللصلكلللل  ن طمصط ركطتعال دنس الطع !اللأ
 نأ طلع كاسر فا تطمع لئلا تناكتع مل !ةمحرحتتمم هلا لعصتس لص

 لا نا ل

 آلم نلحم فقال لد نطع [انوطعت كتمت (فاا نوع دل (لسصمم رح تقلع لال طن طف

 لال ساستللا لل اومجم طئكتممج (طسسع لكمال عمل اننا لتنال

 للم زم دلع فمياالما فل دوللل تللنفكلملما حنطل] تاكلمتلحم كنت تلك لع 1تل ]طلت كلا

 1كيوكرحأ نع طعاصم دن ملتللم ام طصصط 1نعطم» نضل هال كتاخم

 آم نعنلأ رحبطأا تاقلمتت» !1تأال لإن عدس

 كلارم للرعا كرعرح 10 1 طواتسأال لللم حئللاسأ د 11نطئاللا اإل امد تاسع ن1 ( 0011
 هللا 0 اتت تمص طحلل ل أك متل لخلل“ طرد تلكس اذ رحللاجل ]اصلا ( ملتح ناس ]01
 كلذ شل 1 1101 8 ا ايربازعلل ( فلاح معلا كلما طحت تاسع تلك اكلمتلل هل

 كلكم لل 205 لا لل ا

 اك | ا حلا

 المصتطل طكترل الن 1[ كلل طصرللا انما 1501

 اكدصيباننصمل اح اظاب. انتحل طلع تكلنأحا اهلا اترك اكلت ا
 عنيماطتمب صماسحتممل» نولعل“ طلع ننال ل اا[ صم
 تعارممازلليل سن نأ طلص لفك اجعل تلع مآ 5[. !ءنطعع
 قت 3330 12 لا لا احلا دل تلا لذ

 مالم مجعألم مممل لملم لج ,طععت هنتر لسا لل ال نم مك

 عام اسوممت [صصلمق هعاممأم لطم موف زككئلم دن] نعول !نمللت
 نيصمصيت ل انوع صيصلطس» نأ (ةضص4ل ليعع نصل اكلك طحت
 نك ل للا للا ل لا
 عمكامم رع طع لةمح مكتمم ةللصتعاتالا مآ ا؟نطلتع اجانب تلم. طل نلعلا (لع (متخللأ نأ
 آل. 14. قلل انمطم طلسطنساللا خللا ن رمل هصفلا لذ ةطع ططعلتخاما 5نتمصلللا 5عاتممأ
 كلدك رار لا لا ا لل كل ل لك دلل ا 2 ا كلل دي كك

 علصم للم اضع عم ام لةمماتعطل هصل (نمعتصالا لح عطع طن نك (0|هننلا ؛ هزه 5عالممأا تأ

 عطفا طعل - - نلمختسام طممحل نع ندطع وجعا ا؟كولمصتموب (1 هلل عينم لص دوم. طفعللغو
 تتعامل ل لطمملل ١ !؟نليفمورل هس (نءموضسصطب لل دلع [اتكتاتاتعط 1تاصاصو (ها] نجع اها
 م عط نع اص اةصيملاعللل لع روما روع وصخ تمل. هللا نع كاتم هأ ةانلططمل مطعم كومضمأاط

 لكتستصستسمو ( مالمو الم لضسطتم ”["عطعتع رىاطتعال نع طمع ممتمل قصخشلمفل هحعم 3مم ةكالل ناعم
 كوم عطع هيكلطمت» هلأ دوي منع كيسم طومطع كلتفالل مل( نموت مالحت 1م نعم اه مي حالنا 5تل100أ كم
 نم لتحت مب اةيرجمتعم لمع طال ر"تعمصعم أع نمو. !ط!. 11. عالم ططعللخم روع ماشخملا م نععمال
 1م طلصتم لل تنعموماتمل نأ طلع محل ننج دم [:لسعتكتملس. رطع اند ممتتما هلع ها حطم حانلزا للعس

 ((ةمصخستلا سلفات. 11 لع نه !؟كامرل هأ رطع طمرشل (نقوضسماطا لأ كمعاعأجت تأ امصلقصت: هل
 عامعم طلع رمكيل م [ةصيالتملم هلدممو هكا هعالط زعلعع طع طمع هلم ايم [نعضتاا 5مل, هل
 ساو فتنطع* ذطلصبوست طلع مصخطاب !نل ؟هيضمتنس عمو خطا تل دمل تاطعت نعل ءاعم 1م 1تععملا

 تفك لل كل ا ا



 8اس ل01[ 1

 للصرتل لل كحل حلل الكل سلع تكيسح لص 1: صيئاتعط

 انصعان وم ل4 ]1 هموت نأ (نانمومللا 1 ماك ناسلالا (8واقدولتت

 كعاطفامس نأ اكملاتما ( فال فوم (0جلمسل "نان دخت (1>0هرك تتعأل

 رمح كمجع طامصمرس٠ع زرع [ةصعط ةءادمم] هل للطهي عل 1115101.

 0014 ا (يمتزلا ل اقل 20 5 لا 4

 1[كطلخحامنل كعطصمأ طمنلل نم 1س نمد

 اصرحمأ ل مل ادرس نأ للم ننح ل ااهام نع مطعم | ملط تسلا نأ ( تناك هلأ "تال

 ارت امل نمت 1ك اولا. للام نأ 1 تسهل اتكيت" نأ ل فاتن تاحاللتإلل !انللل !ط(زاا اف اللازم

 "ل هبعاطخ الع ةضصرت كيمم ما ( طا سموم كعطمما زد رونذ. ةطرحرحما نافل امسح تامل لل اتصالات

 هأ ]لل تاعلملل ( كلم لال ناخذ مع نول هل طع[ طلح كعلللا (تالارلل أ دكا لل

 آأ”ناطأ[تا[] ل15 :

 كلكم |اةحرحصعتمم هل |ةيلمرحع 3 دماع د ]سمحت نأ كمل كلام + ةئطع املس تك

 انانرنزك 0 ا 2 ل 2 ا

 م 0 لا ا ا

 تمحلملت كائنا تأ ة]لصاما نأ [خ نصح ]| نع مرلل

 لمحت كعطصمأم لل كتلتلالخل دعو ا[ نودع وكر

 كمودزما" 1[, معانا لد ةلطمتل تدرولل تدلع !!نللتطاما آنلرلل

 اصبع ( مآ نون ج ١ كلاح نمل ح انك ع

 كلمت" نعام ام طلمتط تصل كم طفوا 5تارصمأ هل

 |ناوا راف ل رك ا ل للا ل ل

 نإ رطلخ ممتمملب طلخ |كتطللالك ملل (ر ننال نا [تاأ (  مطل عدو

 مصممات لعمل (رعمصتسا نال نتصتتما هصل !معيتا (نلعبلاس معتم ملكت لد ةلطتع. 11

 طع همرلم رجمتمل. طع كي صعت ن1 نص لعل عطع مصماوخلمم زلتام ةضاأع نأ الل نعنع ]كلل ن1

 ةدلعيلسم 1من" اكصمتم مرج ركطاءأك وم ندعل نه ل نرجع طممأ هع لع انوا 5عارممأ نأ [؟را 00 01-

 د

 مالت مالق ؟اراطعم هتغ 0ص ند (مرصنل اةدتمو 1م ىئطل 1 كطتمو كرا ]نط سعسم تو. دعم قل لت نان

 كرتالانطنخ (هع ]آ؟تسمن كعطمماسب ذطع ةامكط عطحمتلعما كرام طبع له كمعمصسلللاوا 5كدممأامو ل

 8قلمخط نصل لأ كرئالد طاع 1م طع 5ءطممأا هك اكمال 61118.

 مرررممد مدع طلخ قيحمطتع منطلقا ممم نع رصمإل !طعصللمر طع ,ةض ا ]دطألم 1ع ا0كنكاض ل نك 0

 كو ممم نصل طع ةضعطصت لع 10 مكاصتمللل هعاطممأا5 عولص حمدفنل هأ !نالل لجيل! اف
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 ران. لاطل1نك |! 1 خخ ( ا لأن. حاحا 1541 طل

 (نوصافناطلا 1". 1.5 ل1: 1”. أنا كل 1 نسطنت

 آضمتلااللا 1كركك صالنلا :  |ةصئا كاننأ 5مم نال

 الات دعو نأ 1ص عع كاص عع ا نمل اح. اة عطلان ككل
 هلا 18120 دج 7 220 ا ل ار ااا ا تا

 الع حامض ننم نأ زطع لع محصل كحك نأ 1ةملاطعم 1 0. 1307
 اميطعلان م هضم لي مل انعم ةلمرم» لمطم اكتر اممم. اة تزنل

 لا هعموم (رانرعو الكم عم مم لع لسع كامو وتم (نهأأ نقم

 1 م2 مسا ع 1 للصطساو الا 1 صلح نست !؟لتصاطت تولت ١١ دسم [1"نلامك كلطترحم
 سومر اكد صان نأ ( ماا نوع. (نصخطتا لع. ؛ةءطمانل اذ

 اكس سماع. كومنت ةقعحاسسملا ةامجتما 1مم (مالنع. اةوذد 1ك معطل ( هاا نوع. د
 اا ل 2000100 ل ها ا دل للا ان مر مخأم 1 ورورد لأ :

 فلل 006 ل 0 للا ل ل ع ا

 تيرحرحا 1مم امدح. كفحم اورج لمعمل ذناكز الصلع هأآ 1!"مم (آطفمصامصت. قيحلاي دنا انتظم
 لوقت قر فتلملت مل لثمصأ (:تياخما. | مرحم* ظلال ]”|نطرسعإام (فيئتلاتلملت. ءلكيلللا |نقع مق
 (فمصاتستا | نت( هتنأ. دوعخ هع ما رلطع اةعيتحلتمم (نتلمسع 1ك انج: طمع نت نلانل اص 1ةنمع

 قلتم [ وسلم دلع كيال هلل مطرسمحتسال 10 فقط عتلمو ماتط هعيوأاعع تأ دلع كلل
 مقر كمنمع ةلفلز ا للعطم روصو ةركل كمسع اللاع اناذت

 لدناطأ]تاال الخ :

 نفسنا لئانعمم مآ تلمح اننمز فعالملسا خل نعم“ ماما كل [غنحمضسمم انصح دهم ةلاع "م
 ما ديومو تع صساا ؟ للطل ذل ككل سس طك عوعامم لح ( قلم يد طلت تللئاتمت نأ [؟مكتالتل

 ]رت أملل ب طايل كمالع حاحا طلح رات كلل (رعمص كح لص طصيجاتعطت ةصلر ل تكنأ ( رمل ن1
 مضطتعا هسل 1رصسعم امنع !اةصرباس نفاس لص [؟ديماتعطت طمخطل مضصتعل اص !لةوونرحا طحت نطع للدخل نأ

 ]الخل ()!!1 تنم

|] 

 اكلم كهللصصتتسالم ظنا للدعم هلل هلأ

 شلل للا لا ل

 6 ل ا نا ا وما

 طاع ةاضلا كنا |: تسعصمتلل [نتاي نا نك اطعم ! [ نط

 ”اكستستسب (زتالعبم (ندتم ممنتنل هص !ا؟محعتمص له لنيل

 قل. [؟قعمعا رمم هو رطمع كلل ها رطع ةازصتختا هأأ
 [كلسعتامسلا ]ملا 33 بورصا |18ن صمح هرم نأ عاذع [1"ا18غ

 اكد نارعأ ةماعلا طلسم نص رحمالل نأ عم الع ةنعمصل تا
 كعارمما»# ا[ كلتا

 حاس 1 ظنعمعأاب همنعايااعنل أه ( كوتا 1
 تفااوطقستعل لص مملنعامم الع (نحع طقمأم نأ عام (2نصفاتنا

 (رنممض ماطر ن0 هرحاعل 1هرا انعم اح األ ( رك نال نتا نتن 177
 5كم وأخ.

 حاس ا دتممعط رممأع نه لمنح امان اتم كعوالأ "مع (م1[هنستما مضطأع. 110 دكتح للكت“لنك
 طع لحل. (نانمع نأ اع هركلفت نأ دطع 8لعلز ا لتعاط هصق هلعم طمع هأكدطع النا

 ادم طع ركع طع ممل نو صمتسلمممل مالا ل0 1ع تا صاطمو هل [؟:ميحت حالنا !نطوالل“ (01مقم
 110 طموح رتخط همم وتفصل لع (تلصبح هغ ![هل همل ملفا ردتنط ةيقمم



 قاس“ (1:ناخ 11 1غ

 الم انعم قرا نمر اعمطاح رمادا ذطع همركأت عم هأ

 للك 501 2111 ا تل ل لا ف

 كلمجع. طئحاموع طغغم نحرحما صتفل ام ذطع اططسقللتخانا 5عالمما

 ةطمضلر هلكت طلع نضناكمل اص طكموجترحا لم كنك. تدل ١ تالانل 10

 قالقانعام انفأن. هلام" هععان رحل ا منج خط رحمعتللملل أ ( فانا كت

 هل طر صتنلاا 1[؟كليعتتلمل. ؟كطتعأا طع الطفل لمل' هطع اننعأ [طاان

 حميم طعام طلع رنا ننال ندا ]1 كاوطحتم هملاكمل ان ( 101 010-

 للاكلا ل دك 551256 ك1 تلا كلل ل

 كلنلنا كلك نكت 02221901900 ل 6 ل

 مل همنا ةطصصمتتممك تنلمصحعخم ننال 11 دع (طقصأطع غن طلخا قلنا كل فاوللا الامل

 كلمرسع مطمن انامل [1؟ليفتأمللم هل رتطتعلال طع رسم مييطع( وصامل ن' لسن" نطفا انكم ١ تالف

 نصلع 8اماطمصسفل خلر لكل ةلممطبتاط ! نمط تتحمل لع رحرتنجنلا ترحل جالت ؟نألا طلعات هاند لنا

 حاس اغمطاط روع لن صلتص مآ تعنوعلتكم سمح تلوم هدأ رحللم كح فندم رااطانط طف

 ةيحصاتعل تصون عتصوللا هدم كتل هءلكئلطاناملم لم خلط هحرت مل فلا تلسضتتمم نسل طلع لئال نعلم

 كل (ةئئانتا ل كلت كلل رك 0 11 للا 1 ا ا 0 ا ل ا 0

 كلن تلف دم طم لحلف ك5كدصسمأ كووول دوم بصل ذم طلع تالف ام ملتفوحتااب اا افكت اطفولطم

 طقم نسعتلال“ 1م ملفا دلع رميا "كلل فرتع تأ للم رمح هيالمطسعسم نه تمتل ركطتغا نع هيطحضب ان تناأإل

 كلش مئتنط عرف هطئاتتخ رطل خلطم (ترتالطتعسامل العلل نرحرحمأتانلأ طخ الطمع ةلتمتمالا نأ [! لمعامل

 1م ميلر“ مطلع لوععللمال ما تنصت ممل عتصو الطلع ؛(كعالتصبب نأ 5كعصعم الل طع ظنننسصسلنلال 5ءكدممام

 قفل نأ مص مطعم ةاصقمل تلم نأ حرس تتفضل اهطصضتمللل كامرا لل 111 كلم

 مال لخطط روع نلكم نلت هملطمعنل مقسطاع هعطفللا“ طقحلصيك طغغض خلع اززعك اكالاتسات

 هلللتنأ دصلع» هلع اكويرت ملل ( 21 كلل 10 حلكس (أطلم ]1 طهدمللا» حلل ]الاسطل 101“ 12011-

 اكورمل مصمم كسل اطلع مالقطمتكملمم ككتلنط ةقصطنتس نل 1[ هنصعلرا |ةمونم دطع [؟نلصترحنلأ نك الل

 الل مادلع» كعالممأ فأل (1هلاتز11كاتعنم 11 طلت صولات تانأ اطل انلللفالك ظلال ترانا نأ ٠5 ع([نللخ

 نر "سمعا مملمص''. هن طمصلم رتطتعا له هلل نسعل طوع طع للصلع امن لطم كنعان ؟5ءالمصامو

 2 16 تل ا 06 كل يك نا

 الازم قمر تومامو لو ؟تملومصاحتمسم اطعم ططعلتخاما استمتعو (زما] نبع رطل طع "تنلئاال نأ

 امرت ملح متلك توم ونكت, طغصسفللع انتحل طع ()”لعع فما طع 8ل1فلز التعلم ككاناعلا طم ركتلس

 نكست[ نأ لص دونم نصل يتصل طمع طل اطعم نزحت تتلنعلمال هل هلع اذن كنممل يك ماطتمسلا ]نسلم

 لطعح كللصتمكع» نأ اة لسعفتتمم. كتطم ؟طمصلطعمل طل لص مفحمم 1هع لطم اصحش ا نفطأم هناك نمو لع

 طم مصل مت نم مناع نعمتللا رئمعمصلا 1 نت كللصبت طلت مل“ هلع ممعع نأ !؟ديئاتعط نافع م | ”تكمعع

 .8قلمارمصل نت قملطلسسا ةلمصضص كرس. ةلطع تمص نأ الع تلك نللكم خاحطتنعبم رحئطم معصتقتلط مل لص احلق

 كر نك لكي ةلتك

 ]م ةلوصعللم رونذ. طم رفع ررفطم نهض ]معصم عام مآ 5ءطممأسو ”عععاطأ م تالمتاأزت هلاك

 للم ضلع ما نرطع ئلع هسا الص لوصف. نفل طع رقم ةيحصماصا عل (ذمصاضأا نكت هك ]رحنلال

 آلريعملل مص (طع ممجع رتطتعال طع رئعصتمفعل تنصخلل طلق 1فللل لل لتخ ل2 رهان

 83ققان*, 1[ ماطططط نلعم همضصمل نهد هنعمل 1 ؟ناحللع (نصدرط أ كمزوستعم نصف أضظ نللل لمص عم طلع

 مكلطع" هلك ل عع الع مع تطعل نحمس مطعم زصام سنع وأ لل عدد. ة8لهعصتالنصس أع (زن.. طم رنا ]عصا

 الضح ها مصاف [آ>ناطاتسل ننعم ركاطممد طع ممر عمعوتعل ام طلع مالطا

 خلع زرعمطاط للعمل رص طمملمو مص (0نماع» ةهقرتل رومو لبطمدع زلم زاعوزكك 0107" طلق

 معا لعل أم
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 ؛““اؤأ خاومرعأ طولمستتمع  طانطا1ةطلصمو 0ع" هوم ىوطاتقطعل لص عطع حلقت نم طال

 عطع امهم ةيريعسم اردو. آه معممعلرل طفلا ه ءعصصلاإل ]ع طقف ةردقعع0ل معاتطع" !هطقتنلا مم

 ءيمعممعاأم دعكتمو لع [ةعوماتمم حمانطللع طر ادهبتصسو ع محمفأ 20ص ؟هياق صل مانطلا مع هتف

 لزم ]11 طءوصعطعو هأ دعاعمعع هضم !1[ككوكلا ب

 "طع 0836+ اطقم عاحعم مهمه نافع هع عصغامو 6م طع مملايعع لمس ه] طمملك ام ذاع ةلضطأع

 ادصوابدوع ةمل ممسر لع سمج ةهلعأاوت طع ددلل, قع طعإت تحفل طع اكله صفقم 0165 ل1 6111

 لةهعط ءادع مضصمكتمع هصق مايطاتعطتلمو لعصرم# نص عصغم ةكع هأللا اععصتممو اند م لمكم مط

 ام مهلا امج هلأ ععوصت صمام ند عصام 1ع 20010 طغلصو ممققعت ءنمصعع ههق ةاطعنللاإلا "ام

 قد طقق ها وزن» قلعمك هنععل 1م رام طع ءقؤععت هآ هلا طم طقعع لعفلع ملكات 1غ طمغ هادأال

 متوتر طبع هل] 1طمعع مزعط مطمتم 1غ طقق ءماتع 1210 011181.

 مدحدممع هغادعم ةيعمعاعك مطتعط 1غ طماللو له طمع هآ طع سعال -طصمحسم ظموأاتعال لت

 8لعددرك. 81هعمدتألاهط هلل نم. آس آمملمم تنطعر طقلإل )نال هومر ةصرتمأ 71564 زعغ نع اطع ةمأاع

 هيعدخأ 10 4معدطتع هما 4معطت ء-ططواتماط ممل ععمسع اه هلا قعدطاع دةمعمالتمم مان

 1ع ةلتمأ دب ه1 101 عهعلمصم ذم آعورتأ طقفق لعمأع ىلع لع 1هزع رتقملل 8ئعهكق 320 16 2150

 دز هزبك طع ممظلعمعع ها عطغ 1>هولم مل (نمايصعتل» هسل طع هتقز هلت هأ لع 1” هعع 5ءادممأف

 لطم 032غ طمع ةلووؤتو طععص عىمتعأما 10 ]15 ه1 0ان5 1116205 هضم هانطمم يسر ةطق الغ

 ماسطلت ةطتسو هك ءطل5 5مانتكعما» (ه1]1كءلمص هأ 8لمورهمطتعم زد هد ةاتوطغ هاو هك لاه ملمع نع

 هم ةووععمب موجمعلف ةطمفع رسطم طقحم مممقعععل زغ سمعا 1ة:ءءالممع 5عطاعم زم عطف ثوم

 21ه 4 1 رسمت" أ ا
 رتعوزجؤءاورسع هك 71-41 ههعوإ ظوتراوو ثه ظيفاتعابانج 0ع





 10 هلأ !انمدع ]1 زا مرتع هتبه البا مو

 رسام روت'ف توزتا أ ةالاع4 ا0 اع ]: كنعءهالم)» ةثاق كالا رجأتأ ةللتلا ةدلق

 0 16 راهن لهما

 الع 06! ن عالمنا هرك 8م" هردأرا هك

 زو 0001 ءهلن4 طرع الرمل“ مايطأ أ ىأر هتف

 ل -طاوم»مإ" طمضاتم هتف "طاع ابج 7
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